Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

K019379
Spisová značka: 38K/25/1994
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: UNITAX spol. s r.o., Ovsištské nám. 1, 852 19 Bratislava, IČO: 17
311 543, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Ladislavom Sirankom, 925 09 Košúty 485, o návrhu
na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: UNITAX spol. s r.o., Ovsištské nám. 1, 852
19 Bratislava, IČO: 17 311 543, podľa ust. § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v
znení neskorších predpisov.
II.

Súd z b a v u j e JUDr. Ladislava Siranka funkcie správcu konkurznej podstaty.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku na Krajskom súde v Bratislave. Podľa
§ 363 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) v
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). Podľa § 364 CSP, rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV). Na základe zoznamu prihlášok možno po
právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu na
majetok úpadcu (§ 45 ods. 2 ZKV).
Krajský súd v Bratislave dňa 4.2.2022
JUDr. Elena Kúšová, sudkyňa
K019380
Spisová značka: 33K/40/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
LOADERS Company s.r.o., so sídlom Vrakunská 10577/29, 825 63 Bratislava, IČO: 44 123 965, ktorého predbežným
správcom je: Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, zn.
správcu: S1565, takto
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: LOADERS Company s.r.o., so sídlom Vrakunská 10577/29, 825 63
Bratislava, IČO: 44 123 965, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 20 ods.3 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku (199 ods. 9 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 25.3.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudca
K019381
Spisová značka: 26K/13/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/13/2021
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
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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vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice
dlžníka:
VEMARK s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 13.5.2022 o 11:50 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/B 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 28.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/13/2021
vo veci
navrhovateľa:

SR - Daňový úrad Košice
a ním označených

veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2. Slovenská konsolidačná, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 13.5.2022 o 11:50 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B

posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka VEMARK s.r.o.,
so sídlom Viničná 126, 076 31 Viničky, IČO: 36 604 453
a to
1/ SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500
2/ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 28.3.2022

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

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 Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019382
Spisová značka: 30K/32/2013
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOPS s.r.o., Gustáva Hermana 7/223, 054
01 Levoča, IČO: 46 211 888, takto uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4CoKR/41/2021-533 zo
dňa 17. februára 2022:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Ragana
a sudcov
JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Júliusa Tótha v konkurznej veci úpadcu: DOPS s.r.o., Gustáva Hermana 7/223, 054
01 Levoča, IČO: 46 211 888, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30K/32/2013, o uložení poriadkovej
pokuty, o odvolaní správcu konkurznej podstaty Mgr. Štefana Jakaba, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 8. novembra 2021,
č.k. 30K/32/2013-514, takto
rozhodol
Odvolanie správcu konkurznej podstaty Mgr. Štefana Jakaba o d m i e t a.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie a dovolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
V Košiciach dňa 17. februára 2022
JUDr. Igor Ragan predseda senátu, sudca spravodajca
JUDr. Zdenka Kohútová člen senátu
JUDr. Július Tóth člen senátu
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Mária Lišková, vyšší súdny úradník
K019383
Spisová značka: 26K/12/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: LU-MI Plus s.r.o. v konkurze, so sídlom: Bauerova 44, 040 23 Košice mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 50 704 001, ktorého správcom je: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom
kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 7 až 69 v celkovej výške
650.590,33 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávok priamo týka, do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019384
Spisová značka: 30OdK/74/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Richard Géza, narodený: 11.11.1982, bytom: Puškinova 840/ 4,
040 01 Košice- Staré Mesto, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Géza, narodený: 11.11.1982, bytom: Puškinova 840/
4, 040 01 Košice- Staré Mesto.
II.
Zbavuje dlžníka: Richard Géza, narodený: 11.11.1982, bytom: Puškinova 840/ 4, 040 01 KošiceStaré Mesto, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty:
Košice, zn. správcu: S1177.

Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01
Košice, zn. správcu: S1177; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-241/2022 na účet správcu
podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
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26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K019385
Spisová značka: 30OdK/75/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Štefan Tóth, narodený: 14.11.1957, bytom: 040 11 KošiceZápad, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Západ.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Tóth, narodený: 14.11.1957, bytom: 040 11 Košice-

II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Tóth, narodený: 14.11.1957, bytom: 040 11 Košice- Západ, všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty:
Košice, zn. správcu: S1972.

JUDr. Dominika Cukerová, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01

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

Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Dominika Cukerová, so sídlom kancelárie: Murgašova 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S1972; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-236/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Dominika Cukerová, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1972; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
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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rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K019386
Spisová značka: 30OdK/76/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Ján Kuruc, narodený: 26.06.1983, bytom: Helcmanovce 35,
055 63 Helcmanovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Kuruc, narodený: 26.06.1983, bytom: Helcmanovce 35,
055 63 Helcmanovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Kuruc, narodený: 26.06.1983, bytom: Helcmanovce 35, 055 63 Helcmanovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty:
zn. správcu: S2036.

JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice,

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

Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01
Košice, zn. správcu: S2036; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-247/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice, zn. správcu: S2036; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K019387
Spisová značka: 30OdK/77/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Ing. Vladimír Hudák, narodený: 16.12.1975, bytom: Kurská
854/ 14, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Vladimír Hudák, narodený: 16.12.1975, bytom: Kurská
854/ 14, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Vladimír Hudák, narodený: 16.12.1975, bytom: Kurská 854/ 14, 040 22 KošiceDargovských hrdinov, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty:
Košice, zn. správcu: S1339.

Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01

V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5,
040 01 Košice, zn. správcu: S1339; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-243/2022 na účet správcu
podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1339; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K019388
Spisová značka: 30OdK/78/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Alžběta Wilhelmová, narodená: 03.01.1962, bytom: Obrancov
mieru 178/ 8, 076 43 Čierna nad Tisou, podnikajúca pod obchodným menom: Alžběta Wilhelmová, s miestom
podnikania: Obrancov mieru 178/ 8, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 45 322 562, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alžběta Wilhelmová, narodená: 03.01.1962, bytom: Obrancov
mieru 178/ 8, 076 43 Čierna nad Tisou, podnikajúca pod obchodným menom: Alžběta Wilhelmová, s miestom
podnikania: Obrancov mieru 178/ 8, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 45 322 562.
II.
Zbavuje dlžníka: Alžběta Wilhelmová, narodená: 03.01.1962, bytom: Obrancov mieru 178/ 8, 076 43
Čierna nad Tisou, podnikajúca pod obchodným menom: Alžběta Wilhelmová, s miestom podnikania: Obrancov
mieru 178/ 8, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 45 322 562, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie: Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1868.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie: Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1868; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-250/2022 na účet správcu
podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie: Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1868; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
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dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
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tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K019389
Spisová značka: 9OdK/17/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Ács, nar.: 24.02.1981, bytom: Klimkovičova 1240/22, 040
01 Košice-Sídlisko KVP, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Igor Ács, nar.: 24.02.1981, bytom: Klimkovičova 1240/22, 040
01 Košice-Sídlisko KVP.
II.
Zbavuje dlžníka: Igor Ács, nar.: 24.02.1981, bytom: Klimkovičova 1240/22, 040 01 Košice-Sídlisko
KVP, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1794.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1794; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-266/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1794; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

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

28

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K019390
Spisová značka: 9OdK/16/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Valéria Spišáková, nar.: 29.10.1951, bytom: Zimná 99/3, 076 43
Čierna nad Tisou, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Valéria Spišáková, nar.: 29.10.1951, bytom: Zimná 99/3, 076 43
Čierna nad Tisou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Zbavuje dlžníka: Valéria Spišáková, nar.: 29.10.1951, bytom: Zimná 99/3, 076 43 Čierna nad Tisou,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17
Košice, zn. správcu: S1132.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17
Košice, zn. správcu: S1132; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-253/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K019391
Spisová značka: 30K/4/2022

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANGEL 2010 s.r.o., v likvidácii, so sídlom:
Bartalosova 7, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 45 916 616, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Richard Lukáč,
správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1858, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
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rozhodol

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ANGEL 2010 s.r.o., v likvidácii, so sídlom:
Bartalosova 7, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 45 916 616, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade
listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K019392
Spisová značka: 26K/6/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: DREVO SK s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 5, 076 32 Veľká Bara,
IČO: 36 206 199 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 15.03.2022:
dlžníkovi.

Doložil listinu preukazujúcu oprávnenie p. Mikuláša Varehu na preberanie zásielok adresovaných

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/6/2022 vo vyššie stanovenej lehote, v prípade listinnej
podoby v dvoch rovnopisoch.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).
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).
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019393
Spisová značka: 30K/5/2019
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: VZP Zuzkin park s.r.o. v konkurze, so sídlom: Krosnianska 17, 040 22 Košice,
IČO: 46 199 748, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok, uznesením zo dňa 18.1.2022 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom, Cintorínska 21, 814 99, Bratislava I,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok vedených u správcu konkurznej podstaty pod č. 19 až 20 v
celkovej výške 267,23 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.2.2022.
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2022
JUDr. Mária Lišková, vyšší súdny úradník
K019394
Spisová značka: 26OdK/68/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Adrián Zárecký, narodený: 16.04.1973, bytom: 044 71 Paňovce
49, podnikajúci pod obchodným menom: Adrián Zárecký, s miestom podnikania: 044 71 Paňovce 49, IČO: 53 252
187, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adrián Zárecký, narodený: 16.04.1973, bytom: 044 71 Paňovce
49, podnikajúci pod obchodným menom: Adrián Zárecký, s miestom podnikania: 044 71 Paňovce 49, IČO: 53 252
187.
II.
Zbavuje dlžníka: Adrián Zárecký, narodený: 16.04.1973, bytom: 044 71 Paňovce 49, podnikajúci pod
obchodným menom: Adrián Zárecký, s miestom podnikania: 044 71 Paňovce 49, IČO: 53 252 187, všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, k.s., so sídlom
kancelárie: Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, k.s., so sídlom
kancelárie: Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-141/2022 na účet správcu
podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, k.s., so sídlom kancelárie: Národná trieda 4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1323; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
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ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019395
Spisová značka: 26OdK/69/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Pecha, narodený: 26.04.1962, bytom: 053 15
Betlanovce 142, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Pecha, narodený: 26.04.1962, bytom: 053 15
Betlanovce 142.
II.
Zbavuje dlžníka: Vladimír Pecha, narodený: 26.04.1962, bytom: 053 15 Betlanovce 142, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie: Jantárová 30, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1636.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.

Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
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zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie: Jantárová 30, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1636; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-219/2022 na účet správcu
podstaty: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie: Jantárová 30, 040 01 Košice, zn. správcu: S1636; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
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za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
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neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019396
Spisová značka: 26OdK/70/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kaleja, narodený: 10.03.1960, bytom: Jareček 74/13,
053 21 Markušovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kaleja, narodený: 10.03.1960, bytom: Jareček 74/13,
053 21 Markušovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Kaleja, narodený: 10.03.1960, bytom: Jareček 74/13, 053 21 Markušovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S1836.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S1836; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-217/2022 na účet správcu
podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1836; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
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12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019397
Spisová značka: 31NcKR/16/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Krakovská, nar. 22.09.1975, trvale bytom
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ivana Krakovská, nar. 22.09.1975, trvale bytom Čechovova 2734/28, 040 18 Košice, od
pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 20.09.2016 a ktoré zároveň
zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
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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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 28.3.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019398
Spisová značka: 31K/45/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sp. zn. 31K/45/2014-1888
OZNAM
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : SVENTEX, s.r.o., so sídlom: Nové Zámky,
Nábrežná č. 12, IČO: 36528561, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky,
Podzámska č. 32, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením č. k. 31K/45/2014-1877 zo dňa 24.02.2022
zrušuje konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/45/2014-676 zo dňa 15.12.2014 na majetok
úpadcu SVENTEX, s.r.o., po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2022.

Okresný súd Nitra dňa 24.3.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K019399
Spisová značka: 23K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SHS Building s.r.o., IČO: 44 405 375, so
sídlom: Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je: Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie:
Mostná 62, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu SHS Building s.r.o., IČO: 44 405 375, so sídlom:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, pre nedostatok majetku.
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Veronike Vargovej, so sídlom kancelárie: Mostná 62, 949 01
Nitra, náhradu odmeny a výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.3.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K019400
Spisová značka: 32NcKR/1/2016

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

49

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Art. Peter Gecík, nar. 20.06.1979, bytom Vyšný Hrušov
č. 48, ktorého správcom bol: Ing. Jana Fülöpová,
so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova trieda č. 79, o návrhu
dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Mgr. Art. Peter Gecík, nar. 20.06.1979, bytom Vyšný Hrušov č. 48, od pohľadávok, ktoré
vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 19.04.2016 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.3.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K019401
Spisová značka: 2OdK/63/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Andrejčík, nar. 26.02.1970, Hlavná 87/58, 094 12
Vechec, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Andrejčík, IČO: 46 533 991, s miestom podnikania
Hlavná 87/58, 094 12 Vechec, 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: Peter Andrejčík, nar. 26.02.1970, Hlavná 87/58, 094 12 Vechec,
II.
ustanovuje správcu: Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, IČO: 42 227 381,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, IČO: 42 227 381, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 15.03.2022 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 277/2022.
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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.3.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K019402
Spisová značka: 40R/1/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka Bioplyn Ladzany, s. r. o. so sídlom 020 62 Horovce 106,
IČO 44 097 361, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Bioplyn Ladzany, s. r. o. so sídlom 020 62 Horovce
106, IČO 44 097 361, takto
rozhodol
I.
Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Bioplyn Ladzany, s. r. o. so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 44
097 361.
II.
Z a č í n a sa 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).
III.
Do funkcie správcu sa ustanovuje Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018
41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Bioplyn Ladzany, s.
r. o. so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 44 097 361, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.

VI.

Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15.000,- eur,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500,- eur,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
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alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu
k dlžníkovi vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania
VII.
Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku
vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa §
122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní 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 alebo Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. 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. 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. 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. 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. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VIII.
Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019403
Spisová značka: 38OdK/96/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Dominik Čanady, nar. 8.5.1986, trvale bytom Západná
2518/11, 911 08 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841
- Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dominik Čanady, nar. 8.5.1986, trvale bytom Západná 2518/11, 911 08
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, IČO 51 643 162, značka správcu S1893.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 224/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)

v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019404
Spisová značka: 40OdK/97/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Tibor Hrdý, nar. 13.2.1984, trvale bytom Veľkomoravská
2839/15, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841
- Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
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takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Tibor Hrdý, nar. 13.2.1984, trvale bytom Veľkomoravská 2839/15, 911 01
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 225/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019405
Spisová značka: 38OdK/97/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Eva Drhová, nar. 3.1.1953, trvale bytom Gen. Viesta
1671/46, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841
- Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Drhová, nar. 3.1.1953, trvale bytom Gen. Viesta 1671/46, 911 01
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 226/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019406
Spisová značka: 40K/12/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CEON, s. r. o. v konkurze so sídlom
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 35 925 507, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu
S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005 sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku
odstránila neúplnosť návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 14.3.2022
nasledovne:
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli na
základe Dodatku č. 1 zo dňa 13.6.2019 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26.4.2019
uzavretej medzi Sociálnou poisťovňou so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 a
Slovenskou konsolidačnou, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 postúpené a to
predložením písomnej špecifikácie takto postúpených pohľadávok s podpisom všetkých zmluvných strán, kde bude
identifikovaný dlžník - úpadca, právny dôvod ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené
čísla, pod ktorými sú postúpené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019407
Spisová značka: 3K/6/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REZPA, spol. s r.o., so sídlom Dolný
Val 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 626 289, správcom ktorého je: Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom kancelárie
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, značka správcu: S1844, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 16 951,11 eur,
ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1,2 a 13 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
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Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019408
Spisová značka: 3K/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: WHY FIRST, s.r.o., so sídlom Kollárova 2641, 010
01 Žilina, IČO: 47 826 444, správkyňou ktorého je JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010
09 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 599,30 eur, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 22-27 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019409
Spisová značka: 3K/6/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku uloženého odsúdenému: Andrej Candrák, nar.:
11.04.1986, trvale bytom Hrušovany 11, 955 01 Topoľčany, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Dubnica
nad Váhom, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
Vyhlasuje
konkurz
Hrušovany 11, 955 01 Topoľčany .

na majetok dlžníka: Andrej Candrák, nar.: 11.04.1986, trvale bytom

II.
Ustanovuje správcu:
Mgr. Xénia Hofierková, so sídlom Prejtská 290, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 42 147 123, zn. správcu: S1531.
III.
Vyzýva
veriteľov
dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/12/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky
doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze
sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca
je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
Účastníkov konkurzného konania
poučuje,
že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
VII.
Správca je povinný do 15 dní od ustanovenia do funkcie podať súdu podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania a zabezpečovania majetku dlžníka a o vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu majetku podstát
a zoznamu pohľadávok, do 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, do 50 dní od
ustanovenia do funkcie, tretiu podrobnú písomnú správu a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov
štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019410
Spisová značka: 1R/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zberné suroviny a.s., so sídlom
Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konania, takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
vstup do konania zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019411
Spisová značka: 7K/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K - TRANSPORT, s.r.o., so sídlom
Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, správcom ktorého je: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, značka správcu S1774, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konania,
takto
rozhodol

Povoľuje
navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa - Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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postúpených pohľadávok spolu vo výške 4.363,99 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1
až 9.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 24.3.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudkyňa
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K019412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/158/2021 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/158/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Správca Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislva v konkurznom konaní č.k.:
27OdK/158/2021 Miroslav Jankaj, nar. 20.04.1977, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava,
Slovenská republika vyhlasuje PONUKOVÉ KONANIE na majetok patriaci do všeobecnej podstaty:
Súp.
zložka
č.

1.

Súpisová
Popis
Register
hodnota
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti BELLMONA s.r.o. Námestie slobody, Obchodný
register
Hotel
Chemes
51 Okresného súdu Prešov vložka číslo:
Humenné 066 01
14870/P
6 639 EUR

v súlade s § 92 ods. 1 pís. d), § 167n ods. 1
a reštrukturalizácii v platnom znení.

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

Podmienky ponukového konania:
- písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné označenie záujemcu a presnú cenu ponuky
- záujemca doručí správcovi písomnú ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové kolo –
27OdK/158/2021 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu
- záujemca je povinný zložiť najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk na účet správcu:
SK48 8330 0000 0023 0064 2610 Variabilný symbol: 271582021 Správa pre prijímateľa: meno alebo obchodný
názov záujemcu, zálohu vo výške 100 % z ponúkanej ceny
- ponuky sa podávajú na adrese sídla správcu
- lehota na podávanie ponúk je 30 dní, pričom lehota plynie od oznámenia toho ponukového konania, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku
- rozhodujúcim kritériom pre víťaza ponukového konania je najvyššia cena
- vyhodnotenie ponúk vykoná správca vždy do 15 dní po skončení ponukového konania
- správca uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania najneskôr do 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania,
- v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania
- ak víťaz ponukového konania v lehote neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nezaplatí kúpnu cenu
v
lehote splatnosti, zaplatená záloha sa stáva zmluvnou pokutou, nevracia sa a víťazom ponukového konania sa
stane ďalší záujemca v poradí, ak splnil podmienky ponukového konania
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- neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do 15 dní od vyhodnotenia ponúk na ich
bankové účty.
- predmety ponukového konania sa predávajú v stave v akom stoja a ležia
- záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
- správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena za každú majetkovú položku. V prípade rovnakej ponúkanej kúpnej ceny
rozhodne žreb správcu. Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ďalšie informácie je možné získať na tel. čísle: 0907168479
alebo e-mailom: spravca.calfa@gmail.com

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K019413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P&LKW HOLDING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 733 683
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2013 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V konkurznej veci úpadcu P&LKW HOLDING s. r. o. so sídlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 733 683,
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 16090/B v zmysle ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKaR“) správca oznamuje, že pohľadávka veriteľa Slovenská republika –
Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v celkovej výške 833.50 € prihlásená po
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uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ZKaR.

K019414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Królik Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka -, - Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/51/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/51/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE: 3. kolo
V zmysle ust. §167n v súvislosti s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/, JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ladislav Królik, nar.: 06.05.1961, Bratislava – Petržalka, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 32OdK/51/2020, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné
nehnuteľné veci:

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

1
Pozemok
1.123,53
511,76

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

číslo LV
parcelné číslo

2/48
25.11.2021,
majetok
vo
vlastníctve Úpadcu
zastavaná plocha a nádvorie
275
SR, obec: SENEC, kat. územie:
Senec
2347
131

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

2
Pozemok
1.376,47
638,24

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)

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

2/48
25.11.2021,
majetok
vlastníctve Úpadcu

Deň a dôvod zapísania do 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

71

vo

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022
vlastníctve Úpadcu
záhrada
337
SR, obec: SENEC, kat. územie:
Senec
2347
132

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo

Stavba
Číslo súpisovej zložky
3
Typ súpisovej zložky
Rodinný dom
Súpisová hodnota v €
2.500,Hodnota (trhová) v €
1.200,Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
2/48
25.11.2021,
majetok
Deň a dôvod zapísania do súpisu
vlastníctve Úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Rodinný dom
Popis stavby
Identifikácia stavby: štát, obec, ulica, orientačné číslo vchodu
kat. územie
číslo LV
súpisné a parcelové číslo
podielové spoluvlastníctvo

vo

SR, Senec, Robotnícka ul, 107
Senec
2347
súp. č. 1443, parcela č. 131
2/48

Číslo súpisovej zložky majetku

Typ súpisovej položky majektu

Súpisová hodnota majetku

1, 2 a 3

Súbor nehnuteľností

5.000,- €

Kúpna cena
2.350,- €

1. Majetok sa speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí pod číslom súpisových zložiek 1, 2 a 3.
2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0903 747 587.
3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke:
www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového
konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku
navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote tridsať (30) kalendárnych dní
od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje
nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie
uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK71 8360 5207 0042 0204 4907,
poznámka: Ladislav Królik a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní od
ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu
uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení
tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou
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ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo
neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp.
následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online
aukcie.
8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty.

JUDr. Marek Piršel, správca

K019415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Mikulášková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 369, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/77/2020/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov:
JUDr. Ľuboš Jurčo, adresa kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods.1/v
spojení s ust.§ 167m ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zvoláva ďalšiu schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.04.2022 o 11.00 hod. v budove kancelárie správcu na adrese: Pribinova
25, 811 09 Bratislava /19. poschodie - budova TOWER 115/, /prezencia od 10.45 – 11.00 hod./.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba
zástupcu veriteľského výboru /ust. § 167m ods.1/ ZRK/, 4. Záver. Pri prezencii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia
Plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Ľuboš Jurčo, správca dlžníka
◘

K019416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPS Ladomirová, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 66 / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 148 663
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/43/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/43/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BPS Ladomirová, s. r. o., so
sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 46 148 663, konkurz vedený na OS Bratislava I., sp. zn.:
27K/43/2021, týmto zverejňuje súpis oddelenej majetkovej podstaty veriteľa: JUDr. Martin Kanza, nar.:
11.06.1975, Zamarovská 62/129, Zamarovce 911 05, Slovenská republika, a to nasledovne:
Podrobný opis pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom:
Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č.: 59
Pohľadávka uplatnená prihláškou pohľadávky s por. č. 1. zo dňa 03.03.2022 doručenou dňa 08.03.2022
Zabezpečená pohľadávka:
Prihlásená suma
Istina
367 431,95 €

Úroky
0,00 €

Úroky z omeškania
390 586,61 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
758 018,56 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 15.11.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2021 (ďalej v
texte len „Zmluva o postúpení pohľadávky“) uzavretej medzi: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov, IČO: 31
708 722, so sídlom: Šarišská ulica, 091 01 Stropkov, ako postupcom (ďalej v texte len „Postupca“) a JUDr.
Martinom Kanzom, nar.: 11.06.1975, trvale bytom Zamarovská 62/129, 911 05 Zamarovce, ako postupníkom
(ďalej v texte len „Veriteľ“), Veriteľ nadobudol pohľadávku v celkovej výške istiny 367.431,95 € s príslušenstvom,
zabezpečením a všetkými ostatnými právami s ňou spojenými voči dlžníkovi: BPS Ladomirová, s. r. o., IČO: 46
148 663, so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, (ďalej v texte len „Dlžník“), a to z titulu nárokov vzniknutých
z dodania rastlinných a živočíšnych surovín Dlžníkovi v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 14.04.2014,
doplnenej 14.10.2014, uzavretej medzi Postupcom ako predávajúcim a Dlžníkom ako kupujúcim, ktoré Postupca
vyúčtoval Dlžníkovi nižšie uvedenými faktúrami, ktoré Dlžník doposiaľ neuhradil, pričom Dlžník uznal svoje
záväzky voči Postupcovi čo do dôvodu a výšky Uznaním záväzku zo dňa 11.12.2018 v celkovej výške 381.492,47
€:
Faktúra č.: , Dátum splatnosti: , Celkom s DPH:, Zostáva uhradiť:
1, 5941501, 20.7.2015, 109 818,00 €, 53 488,75 €

2, 6011501, 25.8.2015, 10 576,50 €, 8 306,94 €

3, 6111501, 25.9.2015, 12 546,30 €, 12 546,30 €

4, 6121501, 25.9.2015, 2 585,28 €, 2 585,28 €

5, 6281501, 23.10.2015, 8 304,90 €, 3 492,51 €

6, 6291501, 23.10.2015, 1 264,80 € , 1 264,80 €

7, 5001601, 18.1.2016, 117 682,50 €, 117 682,50 €

8, 5901601, 5.8.2016, 124 704,00 €, 124 704, €

9, 5911601, 5.8.2016, 30 060,00 €, 30 060,00 €

10, 6071601, 13.10.2016, 1 261,08 €, 1 261,08 €

11, 5271601, 5.4.2016, 1 856,16 €, 1 856,16 €

12, 5011701, 3.2.2017, 2 949,12 €, 2 949,12 €

13, 5241701, 24.4.2017, 432,48 €, 432,48 €
15, 5961701, 29.11.2017, 5 089,92 €, 89,92 €
17, 6381801, 3.8.2018, 2 108,72 €, 130,46 €

14, 5351701, 11.7.2017, 552,00 €, 552,00 €
16, 6071701, 22.1.2018, 1 307,90 €, 79,10 €
18, 6851801, 27.9.2018, 14 455,88 €, 4 247,05 €

19, 7351801, 21.12.2018, 14 257,82 €, 257,82 €

20, 7401801, 23.1.2019, 17 088,20 €, 5,84 €

21, 5261901, 22.3.2019, 10 352,36 €, 422,83 €

22, 5581901, 19.6.2019, 9 332,04 €, 198,45 €
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23, 5611901, 22.7.2019, 7 348,80 €, 818,56 €
Výška pohľadávky, ktorú má Veriteľ voči Dlžníkovi ku dňu 24.01.2022, t. j. ku dňu predchádzajúcemu právoplatné
vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, predstavuje sumu vo výške 758.018,56 € a pozostáva z nasledovných
položiek: • istina vo výške 367.431,95 €; • úroky z omeškania v celkovej výške 390.586,61 €, a to vzhľadom
na zmluvne dohodnutý úrok z omeškania v zmysle ustanovenie článku III. bod 3.4. Rámcovej kúpnej zmluvy zo
dňa 14.04.2014 „V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry, zaväzuje sa zaplatiť
Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň meškania.“, teda: -0,05% denne
(t.j. 18,25% ročne) zo sumy 53.488,75€ od 21.07.2015 do 24.01.2022 vo výške 63.651,67€, -0,05% denne (t.j.
18,25% ročne) zo sumy 9.735,80€ od 26.08.2015 do 24.01.2022 vo výške 9.735,80€, -0,05% denne (t.j. 18,25%
ročne) zo sumy 12.546,30€ od 26.09.2015 do 24.01.2022 vo výške 14.509,91€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne)
zo sumy 2.585,28€ od 26.09.2015 do 24.01.2022 vo výške 2.989,78€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
3.492,51€ od 24.10.2015 do 24.01.2022 vo výške 9.990,30€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
1.264,80€ od 24.10.2015 do 24.01.2022 vo výške 1.445,03€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
117.982,50€ od 19.01.2016 do 24.01.2022 vo výške 129.333,18€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
124.704,00€ od 06.08.2016 do 24.01.2022 vo výške 124.579,30€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
30.060,00€ od 06.08.2016 do 24.01.2022 vo výške 30.029,94€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
1.261,08€ od 14.10.2016 do 24.01.2022 vo výške 1.216,23€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
1.856,16€ od 05.04.2016 do 24.01.2022 vo výške 1.967,57€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
2.949,12€ od 04.02.2017 do 24.01.2022 vo výške 2.677,87€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 432,48€
od 24.04.2017 do 24.01.2022 vo výške 375,32€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 552,00€ od
12.07.2017 do 24.01.2022 vo výške 457,61€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 89,92€ od 30.11.2017 do
24.01.2022 vo výške 68,27€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 79,10€ od 23.01.2018 do 24.01.2022 vo
výške 57,93€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 130,46€ od 04.08.2018 do 24.01.2022 vo výške 82,80€,
-0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 4.247,05€ od 28.09.2018 do 24.01.2022 vo výške 2.580,05€, -0,05%
denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 257,82€ od 22.12.2018 do 24.01.2022 vo výške 145,66€, -0,05% denne (t.j.
18,25% ročne) zo sumy 5,84€ od 24.01.2019 do 24.01.2022 vo výške 3,18€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo
sumy 422,83€ od 23.03.2019 do 24.01.2022 vo výške 219,64€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy
198,45€ od 20.06.2019 do 24.01.2022 vo výške 94,24€, -0,05% denne (t.j. 18,25% ročne) zo sumy 818,56€ od
23.07.2019 do 24.01.2022 vo výške 375,33€.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
1. záložné právo (k nehnuteľnostiam)
2. záložné právo (k technológii)
3. záložné právo (k zásobám)
4. záložné právo (k pohľadávkam)

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
1.) Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 14.08.2015 uzatvorená medzi Postupcom ako
záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, ktorá bola v katastri nehnuteľností zavkladovaná pod V 700/15.
2.)Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam (kompletné technologické vybavenie BPS
Ladomirová) zo dňa 14.08.2015 uzatvorená medzi Postupcom ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom,
ktorá bola registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp:
28022/2015, dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp: 23.09.2015 o 14:51:50. Zmena záložného veriteľa bola
registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp: 34178/2021, dátum a
čas vykonania zápisu do NCRzp: 15.11.2021 o 12:29:51.
3.) Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam (zásoby tovaru, výrobkov, nedokončenej výroby a
materiálu) zo dňa 14.08.2015 uzatvorená medzi Postupcom ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom,
ktorá bola registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp:
28018/2015, dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp: 23.09.2015 o 14:42:39. Zmena záložného veriteľa bola
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registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp: 34179/2021, dátum a
čas vykonania zápisu do NCRzp: 15.11.2021 o 12:33:50.
4.) Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 14.08.2015 uzatvorená medzi Postupcom ako
záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, ktorá bola registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných
práv pod spisovou značkou NCRzp: 28017/2015, dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp: 23.09.2015 o
14:42:09.Zmena záložného veriteľa bola registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod
spisovou značkou NCRzp: 34176/2021, dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp: 15.11.2021 o 12:27:19.

Zabezpečená suma:
1.)900 000,00€
2.)900 000,00€
3.)900 000,00€
4.)900 000,00€

Predmetom zabezpečovacieho práva sú:
1.) Predmet zabezpečovacieho – záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
zo dňa 14.08.2015, v katastri nehnuteľností zavkladovanej pod V 700/15, tvoria nehnuteľnosti vo výlučnom
vlastníctve Dlžníka (podiel 1/1) zapísané na liste vlastníctva č. 1183 katastrálne územie Ladomirová, obec
Ladomirová, okres Svidník, a to:
Stavby: • Bioplynová stanica so súpisným číslom 228 postavená na parc. č. 839/17, parcela registra „C“; • Silážny
žľab č. 1 bez súpisného čísla, postavený na parc. č. 839/12, parcela registra „C“; • Silážny žľab č. 2 bez
súpisného čísla, postavený na parc. č. 839/13, parcela registra „C“; • Požiarna nádrž bez súpisného čísla,
postavená na parc. č. 839/14, parcela registra „C“; • Koncový sklad bez súpisného čísla, postavený na parc.č.
839/15, parcela registra „C“; • trafostanica bez súpisného čísla, postavené na parc.č. 839/16, parcela registra „C“.
2.) Predmet zabezpečovacieho – záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
zo dňa 14.08.2015 tvorí: Kompletné technologické vybavenie BPS Ladomirová (meracie a testovacie zariadenie,
počítačové vybavenie, komunikačná technika, Kogeneračná jednotka s príslušenstvom, Trafostanica, Bioplynová
stanica, Silážny žľab I, Silážna žľab II, Koncový sklad, Požiarna nádrž).
3.) Predmet zabezpečovacieho – záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
zo dňa 14.08.2015 tvoria: všetky zásoby Dlžníka (tovaru, výrobkov, nedokončenej výroby a materiálu) bez
akéhokoľvek obmedzenia, ktoré boli v čase uzatvorenia záložnej zmluvy vo vlastníctve Dlžníka a ktoré Dlžník
nadobudne do vlastníctva v budúcnosti, aj po uzatvorení záložnej zmluvy, bez ohľadu na to , v ktorých skladových
alebo iných priestoroch sa nachádzajú alebo budú nachádzať.
4.) Predmet zabezpečovacieho – záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo
dňa 14.08.2015 tvoria: všetky existujúce a budúce pohľadávky Dlžníka na peňažné plnenie. Pod budúcimi
pohľadávkami sa rozumejú tie pohľadávky, ktoré Dlžníkovi vzniknú alebo ich nadobudne v budúcnosti aj po
uzatvorení záložnej zmluvy, vrátane tých, ktorých vznik závisí od splnenia podmienky, spolu s príslušenstvom ,
ktoré vznikli alebo vzniknú z akýchkoľvek zmlúv alebo z iných právnych úkonov alebo z akéhokoľvek iného
právneho titulu alebo právnej skutočnosti voči ktorejkoľvek tretej osobe (ďalej len „poddlžík/poddlžníci“).

Poradie zabezpečovacieho práva:
1.Prvé poradie, riadi sa dňom vzniku, dňa: 17.09.2015
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2.Prvé poradie, riadi sa časom registrácie: 23.09.2015 o 14:51:50
3.Prvé poradie, riadi sa časom registrácie: 23.09.2015 o 14:42:39
4. Prvé poradie, riadi sa časom registrácie: 23.09.2015 o 14:42:09

Priradené súpisové zložky majetku:

1. PODNIK
Označenie: Podnik úpadcu BPS Ladomirová nachádzajúci sa v obci Ladomirová pozostávajúci z:
A. NEHNUTEĽNOSTÍ vedených na LV č. 1183, k. ú.: Ladomirová, obec: Ladomirová, okres: Svidník,
Slovenská republika v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/1, a to:
· STAVBA, bioplynová stanica, s. č. 228, postavená na parcele 839/17, Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 839/17 pod stavbou s. č. 228 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1239
· STAVBA, silážny žľab č. 1, bez. s. č. , postavená na parcele 839/12, Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 839/12 pod stavbou je evidovaný na liste vlastníctva c. 1239
· STAVBA, silážny žľab č. 2, bez. s. č. , postavená na parcele 839/13, Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 839/13 pod stavbou je evidovaný na liste vlastníctva c. 1239
· STAVBA, požiarna nádrž, bez. s. č. , postavená na parcele 839/14, Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 839/14 pod stavbou je evidovaný na liste vlastníctva c. 1239
· STAVBA, koncový sklad, bez. s. č. , postavená na parcele 839/15, Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 839/15 pod stavbou je evidovaný na liste vlastníctva c. 1239
· STAVBA, trafostanica, bez. s. č. , postavená na parcele 839/16, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo
839/16 pod stavbou je evidovaný na liste vlastníctva c. 1239
B. HNUTEĽNÝCH VECÍ - Kompletné technologické vybavenie BPS Ladomirová
· meracie a testovacie zariadenie
· počítačové vybavenie
· komunikačná technika
· Kogeneračná jednotka s príslušenstvom
· Trafostanica
· Bioplynová stanica – zariadenia a technológia
· Silážny žľab I – zariadenia a technológia
· Silážna žľab II – zariadenia a technológia
· Koncový sklad – zariadenia a technológia
· Požiarna nádrž - – zariadenia a technológia
C. HNUTEĽNÝCH VECÍ - všetky zásoby (tovar, výrobky, nedokončená výroba a materiál)
D. POHĽADÁVKY úpadcu
Súpisová hodnota: 500.000,00 €
Spoluvlastnícky podiel úpadcu na súpisových zložkách majetku: 1/1
Dôvod zapísania súpisových zložiek majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z.
Deň zapísania súpisových zložiek majetku: 08.03.2022
Sporný zápis na súpisových zložkách majetku: NIE
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V Bratislave, 28.03.2022

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K019417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Cesnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava III Nové mesto 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/164/2021 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/164/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Patrik Cesnek, nar. 8. septembra 1974, bytom Bratislava - mestská
časť Nové Mesto, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky:
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, IČO: 542097902,
prihlásená celková suma: 3.381,86 Eur (por. č. 1), ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K019418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejčík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomanova 9694 / 18, 831 07 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Galbavá
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/174/2021 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/174/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Galbavá, správca dlžníka: Jozef Matejčík, nar. 02.07.1982, trvale bytom Tomanova 18, 831 07
Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), uverejňuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Predmet konania
Predmetom verejného ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny majetku dlžníka.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 5/2022 zo dňa
10.1.2022, a to pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo značky ŠKODA, model Fabia, EČV: BL621TG, VIN:
TMBPW16Y243974485, rok výroby: 2003, farba vozidla: modrá, stav vozidla: v premávke, súpisová hodnota 300,€
II. Záväzná ponuka
Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO
– meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti)
a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa nestanovuje, avšak prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov
na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK9883300000002700990489
číslo účtu: 2700990489/2010
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom - meno, priezvisko (obchodné meno) a nasledujúci text: " 33OdK/174/2021 S1800 – Jozef Matejčík –
záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "33OdK/174/2021 S1800 - konkurz na majetok dlžníka Jozef Matejčík – ponukové
konanie na predaj hnuteľnej veci – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do
kancelárie správcu osobne alebo ako poštovú zásielku alebo elektronickou formou (do elektronickej schránky
správcu so zaručeným elektronický podpisom, ponuky doručené formou e-mailu nebudú akceptované), a to
najneskôr v 10-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku, a to do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na
obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať.
Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu
záväznú ponuku.
IV. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu.
Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka
zo súťaže vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v
ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše úradný záznam, ktorý
založí do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného
zamestnanca.
V. Skončenie súťaže
Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom
vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca
bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych
nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať
účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),
ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať na adrese elektronickej pošty galbava@akmisik.sk. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať
úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
JUDr. Katarína Galbavá, správca

K019419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Jakubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banšelova 4273/22, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/110/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/110/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Miroslav Jakubík, Banšelova 4273/22, 821 04 Bratislava,
spis. značka 31OdK/110/2021 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
10:00 – 16:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.
Mgr. Boris Kotleba, správca
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K019420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Jakubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banšelova 4273/22, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/110/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/110/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Jakubík, Banšelova 4273/22, 821 04 Bratislava, sp. zn. 31OdK/110/2021 oznamuje v súlade s § 32
ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN: SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:
31OdK/110/2021 - S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie: 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
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 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 skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Okruhlica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6141/1, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/79/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/79/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Tomáš Okruhlica, Pavla Horova 6141/1, 841 08 Bratislava,
spis. značka 33OdK/79/2021 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
10:00 – 16:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Okruhlica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6141/1, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/79/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/79/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Tomáš Okruhlica, Pavla Horova 6141/1, 841 08 Bratislava, sp. zn. 33OdK/79/2021 oznamuje v súlade s § 32
ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN: SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:
33OdK/79/2021 - S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie: 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
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 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 skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Mgr. Boris Kotleba, správca
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K019423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 1574/9, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Jozef Lakatoš, Medveďovej 1574/9, 851 10 Bratislava,
spis. značka 31OdK/142/2021 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
10:00 – 16:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 1574/9, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jozef Lakatoš, Medveďovej 1574/9, 851 10 Bratislava, sp. zn. 31OdK/142/2021 oznamuje v súlade s § 32 ods.
7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN: SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:
31OdK/142/2021 - S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie: 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
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
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pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Servis 4U, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devínska cesta 2 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 718 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/27/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/27/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) týmto predkladám
súdu, ktorý v zmysle § 37 ods. 1 ZKR vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, v konkurznej veci úpadcu Servis
4U, s.r.o. so sídlom Devínska cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36 718 904 (ďalej len „Úpadca“), nasledovný
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:
I. Všeobecná časť
1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.03.2021, sp. zn. 33K/27/2020, bol na Úpadcu
vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jozef Maruniak,
Konventná 6, 811 03 Bratislava, značka správcu S1364. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 19.03.2021
v Obchodnom vestníku SR č. 54/2021.
2. Do súpisu všeobecnej podstaty bolo zapísaných 43 súpisových zložiek majetku s nasledujúcou
špecifikáciou:
Hnuteľné veci
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Názov
stolička
stôl 150x80
stôl 80x80
svietidlá
Výpočtová technika
Umúvačka tanierov a príborov
kamerový systém
Klimatizácia GREE - komplet
Mobilná klimatizácia
Drevená lavica
paravan
Ventilátor s osvetlením
Pizza pult s chladnickou
Fritéza
Ohrievací prenosný pult statický a mobilný
Plynová varná stolica
Nerezový regál
Režon s výdajným pultom
Ohrievač na polievky
Digestor
Mikrovlnná rúra

Počet kusov
123
20
23
56
2
1
1
1
1
4
4
2
1
2
1
1
3
1
2
1
2

Súpisová hodnota/ks
20,00 €
50,00 €
30,00 €
25,00 €
50,00 €
1 300,00 €
450,00 €
300,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
70,00 €
500,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
70,00 €
100,00 €
80,00 €
550,00 €
50,00 €

Súpisová hodnota
2 460,00 €
1 000,00 €
690,00 €
1 400,00 €
100,00 €
1 300,00 €
450,00 €
300,00 €
20,00 €
80,00 €
60,00 €
140,00 €
500,00 €
300,00 €
150,00 €
100,00 €
210,00 €
100,00 €
160,00 €
550,00 €
100,00 €
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Výťažok
615,00 €
250,00 €
172,50 €
350,00 €
25,00 €
325,00 €
112,50 €
75,00 €
5,00 €
20,00 €
15,00 €
35,00 €
125,00 €
75,00 €
37,50 €
25,00 €
52,50 €
25,00 €
40,00 €
137,50 €
25,00 €
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Konkurzy a reštrukturalizácie

Digitálna váha
Mlynček na mäso - elektrický
Televízor LG
Hudobný systém
Markíza s elektrickým motorom
záhradný nábytok (10 stolov a 47 stoličiek)
Mixér
Hygienický komplet na WC
Starožitné zrkladlo
Chladnička Nordline
Nerezový príbor
Konvektomat UNOX
Plynový sporák FAGOR
Plynový gril FAGOR
Chladnička FKS 5000
Mraznička GS 5200
Výčaplný pult s drezom
Kávovar 2-pákový Rancillio
Fritéza FE1010T
Umývačka riadu
Mlynček na kávu

1
3
1
1
1
1
1
4
3
2
200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,00 €
100,00 €
200,00 €
280,00 €
5 000,00 €
500,00 €
60,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
1,50 €
4 000,00 €
1 700,00 €
1 000,00 €
800,00 €
800,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
450,00 €
850,00 €
1 000,00 €

Deň vydania: 01.04.2022
30,00 €
300,00 €
200,00 €
280,00 €
5 000,00 €
500,00 €
60,00 €
800,00 €
600,00 €
1 000,00 €
300,00 €
4 000,00 €
1 700,00 €
1 000,00 €
800,00 €
800,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
450,00 €
850,00 €
1 000,00 €

7,50 €
75,00 €
50,00 €
70,00 €
1 250,00 €
125,00 €
15,00 €
200,00 €
150,00 €
250,00 €
75,00 €
1 000,00 €
425,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
250,00 €
112,50 €
212,50 €
250,00 €

Peňažné prostriedky
Číslo
43

Popis
hotovosť v pokladni v sume 1.486,42 €

Súpisová hodnota
1 486,42 €

Výťažok
1 486,42 €

3. Úpadca dňa 01.04.2021 zložil na bankový účet konkurznej podstaty peňažnú hotovosť v pokladni v sume
1.486,42 €.
4. Správca dňa 12.07.2021 požiadal Okresný súd Bratislava I, ktorý v zmysle § 37 ods. 1 ZKR vykonáva
pôsobnosť veriteľského výboru, o uloženie záväzného pokynu ohľadne speňaženia súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu formou verejného ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR. Okresný súd Bratislava I, uznesením zo dňa 29.07.2021, rozhodol o žiadosti správcu a uložil mu
záväzný pokyn v požadovanom znení. Správca speňažil súbor všetkého hnuteľného majetku Úpadcu,
dňa 25.11.2021, v 4. kole ponukového konania, za sumu 8.010,00 €. Úspešným záujemcom bola Ing.
Soňa Jelínková, Mýtna 46/B, 821 07 Bratislava. Speňažený súbor majetku bol kupujúcej odovzdaný dňa
09.12.2021.
5. Správca dňa 26.01.2022 zverejnil v Obchodnom vestníku č. 17/2022 oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. V 30-dňovej
zákonnej lehote neboli proti poradiu pohľadávok proti podstate uplatnené žiadne námietky.
II. Rozvrhová časť
a. Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu: 9.496,42 €,
b. celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 9.006,33 €,
c. suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje 490,09 € a bude rodelená
nasledovne:
Veriteľ
Gastro property sale s. r. o.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava
Sociálna poisťovňa
Tatra banka, a.s.

Suma zistenej pohľadávky
640,20 €
663,60 €
621,10 €
5 529,13 €
28 981,47 €

Poradie uspokojenia
E - Iná pohľadávka
E - Iná pohľadávka
E - Iná pohľadávka
E - Iná pohľadávka
E - Iná pohľadávka

Čistá výška uspokojenia
8,05 €
8,34 €
7,81 €
69,51 €
364,35 €
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Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Digitalcare Services, s.r.o.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie
63,09 €
1 635,81 €
222,37 €
1 890,00 €
626,89 €

E - Iná pohľadávka
E - Iná pohľadávka
E - Iná pohľadávka
D - Podriadená pohladávka
E - Iná pohľadávka

Deň vydania: 01.04.2022
0,79 €
20,56 €
2,80 €
0,00 €
7,88 €

V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR správca týmto určuje veriteľskému výboru 30-dňovú lehotu na schválenie vyššie
uvedeného návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu, ktorá začne plynúť
od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.
Mgr. Jozef Maruniak, správca

K019426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Fabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 284, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa
20.05.2015 ako správca dlžníka Barbora Fabová, nar. 27. mája 1991, bytom Jakubov 284, 900 63 Jakubov
(ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
31OdK/26/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 159/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as
the trustee of a bankrupt Barbora Fabová, born on 27th of May 1991, residence Jakubov 284, 900 63
Jakubov is our responsibility to inform you that the district Court in Bratislava I, No. 31OdK/26/2021
published in the Commercial bulletin No. 159/2021 on 18th of August 2021 information that the bankruptcy
on assets of bankrupt was declared and simultaneously Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06
Bratislava, 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 článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the article 54 of Direction of the European Parlament and
Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 31OdK/26/2021 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. Každá prihláška
sa musí podať jednotlivo.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak republic, to the No. 31OdK/26/2021 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, 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.1
BRA)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť 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.
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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
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).
Mgr. Boris Kotleba, správca/trustee
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K019427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Fabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 284, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Barbora Fabová, Jakubov 284, 900 63 Jakubov,
spis. značka 31OdK/26/2021 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
10:00 – 16:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Fabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 284, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Barbora Fabová, Jakubov 284, 900 63 Jakubov, sp. zn. 31OdK/26/2021 oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.
b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN: SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:
31OdK/26/2021 - S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie: 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
1. bolo podané na predpísanom tlačive
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

89

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 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 skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPENGLE Carbon s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 142 783
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2021 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca
oznamuje,
že
zapísal
do
zoznamu
pohľadávok
úpadcu
SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 51 142 783, sp. zn.
27K/4/2021 (ďalej len „Úpadca“), nasledovnú pohľadávkuu veriteľa INDA, d. o. o., so sídlom Leskoškova cesta
9E, 1000 Ljubljana, Slovinská republika, IČO: 1 413 554 000 (ďalej len „Veriteľ“), doručenú po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
17/1. pohľadávka Veriteľa prihlásená prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č 1 pohľadávka č. 1
v celkovej výške 8.604,78,-EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K019430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Straňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto (neuvedené), (neuvedené) Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2022 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2022
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 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa
20.05.2015 ako správca dlžníka Ladislav Straňák, nar. 06.09.1974, bytom Bratislava - Nové Mesto (ďalej len
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„dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
27OdK/1/2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 18/2022 zo dňa 27.01.2022 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as
the trustee of a bankrupt Ladislav Straňák, born on 6th of September 1974, residence Bratislava - Nové
Mesto is our responsibility to inform you that the district Court in Bratislava I, No. 27OdK/1/2022
published in the Commercial bulletin No. 18/2022 on 27th of January 2022 information that the bankruptcy
on assets of bankrupt was declared and simultaneously Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06
Bratislava, 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 článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the article 54 of Direction of the European Parlament and
Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 27OdK/1/2022 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, 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 Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak republic, to the No. 27OdK/1/2022 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, 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.1
BRA)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť 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
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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
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
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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).
Mgr. Boris Kotleba, správca/trustee

K019431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosiba Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Jur ..., 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/102/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/102/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Andrej Kosiba, nar. 25.01.1983, Svätý Jur , 900 21 Svätý Jur, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 17.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Slovenský plynárenský priemysel,
Mlynské
35815256
a.s.
nivy

Číslo: Obec
44/a

PSČ:

Bratislava 825 11

Štát
Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
1 533,38 €

LawService Recovery, k.s., správca
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K019432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Straňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto (neuvedené), (neuvedené) Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2022 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Ladislav Straňák, Bratislava-Nové Mesto,
spis. značka 27OdK/1/2022 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
10:00 – 16:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Straňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto (neuvedené), (neuvedené) Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2022 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ladislav Straňák, Bratislava-Nové Mesto, sp. zn. 27OdK/1/2022 oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b)
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN: SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:
27OdK/1/2022 - S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie: 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
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
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pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K019434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kireš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911 / 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/176/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/176/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu: Martin Kireš, nar. 03.09.1979, trvale bytom Lermontovova 911/3, 811 06
Bratislava - Staré Mesto , podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na Železničiarskej ul. č. 13 v Bratislave v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na tel. č.: +421 (0) 903 626 841 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
arendacky@nextra.sk.

K019435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: pro4TM.com, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 43-45 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 952 560
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – I. kolo
Mgr. Edita Rieglová, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, značka správcu:
S1833, správca úpadcu: pro4TM.com, s.r.o., so sídlom Obchodná 43-45, 811 06 Bratislava, IČO: 46952560
(ďalej ako „úpadca“) v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“) vyhlasuje 1.kolo verejného ponukového konania na speňaženie pohľadávok úpadcu zaradených
do všeobecnej podstaty.
I. Predmet ponukového konania
Súpisová zložka majetku č.3: peňažná pohľadávka vo výške 5.832 €, právny dôvod: neuhradená Faktúra č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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202021 vystavená úpadcom dňa 2.11.2020 za poradenské služby v oblasti DevOps za mesiac október 2020 na
základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 21.8.2018, dlžník: PUNTO ROSSO k.s., IČO: 47323752, so sídlom:
Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava.
Súpisová hodnota: 5.832 €
Súpisová zložka majetku č.4: peňažná pohľadávka vo výške 680 €, právny dôvod: neuhradená časť Faktúry
č. 202020 vystavenej úpadcom dňa 5.10.2020 – nájomné za obdobie 10/2020 na základe Zmluvy o podnájme
nebytových priestorov zo dňa 23.6.2014 v znení Dodatku č. zo dňa 1.6.2016 a Dodatku č.2 zo dňa 31.8.2018,
dlžník: PUNTO ROSSO k.s., IČO: 47323752, so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava.
Súpisová hodnota: 680 €
(ďalej spolu aj „Predmet ponukového konania“ alebo „Pohľadávky“).
II. Podmienky ponukového konania
Predmet ponukového konania sa speňažuje ako súbor majetku tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami majetku.
Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Edita Rieglová, správca so sídlom kancelárie
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, v zalepenej
obálke s označením: „PONUKA- 4K/20/2020 NEOTVÁRAŤ“ alebo do elektronickej schránky správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí desiatym dňom;
v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný
deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné
ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku k Predmetu ponukového konania. Riadne doručená ponuka je
záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť.
Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk, v prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Podrobnú identifikáciu Predmetu ponukového konania;
3. Návrh odplaty za Predmet ponukového konania;
4. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky bude:
1. V prípade právnickej osoby/FO podnikateľa: výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, nie
starší ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba- nepodnikateľ: fotokópiu dokladu
totožnosti;
2. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá záväzky voči úpadcovi.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je správca oprávnený vyradiť, ibaže sa príslušný orgán
rozhodne predloženú ponuku po jej doplnení schváliť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu.
Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä:
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vymedzenie záujemcov, ktorí predložili ponuky, navrhované kúpne ceny/odplaty a ich splatnosť, prípadné dôvody
vyradenia ponúk správcom. Zápisnicu správca predloží do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok
príslušnému orgánu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá odplata za postúpenie
Pohľadávok a akceptácia ponuky zo strany príslušného orgánu. Pri zhode najvyšších ponúk, správca vyzve
dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky odplaty z dôvodu rovnosti navrhovanej odplaty.
O otváraní a vyhodnotení zaslaných ponúk, vrátane zvýšených ponúk podľa predchádzajúcej vety, správca spíše
zápisnicu, ktorú najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok odošle príslušnému orgánu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 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 nákladov, ktoré vynaložil v
súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok.
Pohľadávky sa postupujú bez zodpovednosti za ich vymožiteľnosť a záujemca – postupník si nebude môcť
uplatňovať akékoľvek nároky voči správcovi a/alebo úpadcovi.
Odplata za postúpenie Pohľadávok musí byť v celosti uhradená na účet úpadcu v deň podpisu zmluvy
o postúpení pohľadávok.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0910 482 438, príp. e-mailom na adrese: edita.rieglova@gmail.com. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K019436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Flaircom SK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2688/29 / 0, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 771 506
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/33/2020 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/33/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Flaircom SK, s. r. o. , so sídlom Bernolákova 2688/29, 900 31 Stupava,
IČO: 46 771 506 týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Nakoľko v konkurze nebola vytvorená žiadna
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa, zostavený rozvrh výťažku bude zároveň konečným rozvrhom
výťažku.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
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Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Michal Mišík, správca

K019437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Turčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/404/2018 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/404/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Ján Turčan, narodeného 30.06.1963, zomrelého 02.12.2021, posledne bytom
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, Slovenská republika, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s § 76 a § 77 ZKR a § 48 a nasl. vyhl.č.
665/2005 Z. z. oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiaden majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR a bol zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

K019438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Ivana Siváková, narodená 28.03.1974, trvale bytom 921 01 Piešťany, oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na adrese: Halenárska 18, 917 01 Trnava v úradných hodinách od 8.30 hod. do 14.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú
adresu: officeTT@redant.law alebo na čísle mobilného telefónu: 00421 911 682 233.
REDANT RECOVERY, k. s. správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie
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K019439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Ivana Siváková, narodená 28.03.1974, trvale bytom 921 01 Piešťany, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania 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, je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky.
REDANT RECOVERY, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K019440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Ivana Siváková,
narodená 28.03.1974, trvale bytom 921 01 Piešťany, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23OdK/51/2022 zo dňa 22.3.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of Ivana Siváková, born on 28.3.1974, residing at 921 01 Piešťany, hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No. 23OdK/51/2022 date of
March 22nd 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.3.2022. Dňom
29.3.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Journal on March 28th 2022.
Bankruptcy was declared on March 29th 2022.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, where by as the day of publishing (delivery)
of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
report shall be considered. The debt or becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housingloan is entitled to register only if the housingloan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets of the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors
( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie
Halenárska 18, 917 01 Trnava, Slovenská republika, 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
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podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - REDANT RECOVERY, k. s.,
office address at Halenárska 18, 917 01 Trnava, Slovak Republic, where by 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
besigned by the qualified electronic signature of person whitch is authorized for submission of
electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava,
Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor can not exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printedform / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim on eapplication must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of there presentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.
REDANT RECOVERY, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie / general partner

K019441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 2, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu AD TEAM, s.r.o., Mikovíniho 2/6903, Trnava 917 02,
IČO: 36 279 323, týmto správca doručuje zástupcovi veriteľov v súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) nasledujúci návrh konečného
rozvrhu výťažku a určuje mu lehotu na jeho schválenie v trvaní 15 dní od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku SR:
I.
Všeobecná časť rozvrhu

Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“.

Podľa § 101 ods. 2 ZKR: „Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov
výťažkov oddelených podstát.“.

Podľa § 49 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.: „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“.
Správca uvádza, že činnosťou správcu sa počas konkurzu podarilo zistiť a zapísať do všeobecnej
podstaty nasledujúci majetok:
P.č.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Popis hnuteľnej veci
Shoei SKP 56/6KL falcovací stroj
Denzitometer
Notebook Amilo Pro
Dierovačka Bacher
Eurofold - DCM - 45
Gretag DensiEye
Kopírka Toshiba
Úprava vody
Kancelársky nábytok
Server Dell PE840
Zar. na kancelársku väzbu
Obracačka paliet
HPxw4600 Q9300 2,5G
Fasspumpe TBA 200-15
Vrtačka Citoborma 111
Ovijaci stroj Ronda 3000
Striasací stôl RAB 5Stroj na rezanie
Stroj na rezanie P-70
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Elektrický kabínový VZV
Telefónna ústredňa PANASONIC
Knižný lis FM 94
Paletové regále
Aplikátor etikiet LABEL X JR
Kompresor ORL 22CX
Papier BO 250g 70x100, 2650 ks
Papier BO 70g 750x100, 10000 ks
Papier BO 100g 70x100, 700 hárkov
Papier BO 120g 64x900, 12000 hárkov
Papier 120g 83x64, 3000 hárkov
Papier 150g 70x100, 100 ks
Papier 170g 45x64, 300 hárkov
Papier BO 170g 70x100, 2700 ks
Papier BO 70g 64x90, 3800 ks
Papier BO 64x90, 4600 hárkov
Papier BO 70x100, 400 hárkov
Papier CHROMOLUX 80G 90X70, 5700 ks
Papier ONL 100g 70X100, 1700 ks
Papier ONL 80g 66X92, 1100 hárkov
Papier ONM 135g 70x48
Papier ONM 150g 52x72, 1200 ks
Papier ONM 100g 70x100, 500 ks
Papier ONM 115g 70x100, 200 hárkov
Papier ONM 130g 90x64, 200 hárkov
Papier ONM 130g 90x64, 650 ks
Papier ONM 135g 90x64, 800 hárkov
Papier ONM 70g 100x70, 900 hárkov
Papier ONM 80g 86x63, 600 hárkov
Papier ONM 90g 64x90, 100 ks
Papier Parade Prima 80g 70x100
Papier Raflagloss FSC greentac 80g 50x70, 2000 hárkov
Papier SNOWBRIGHT 70G 70X100, 29000 ks
Papier SNOWBRIGHT 80G 70X100, 1000 ks
Papier Viprint 60g 45x64, 2000 hárkov
Papier Viprint 60g 70x100, 7000 hárkov
Papier Viprint 70g 45x64, 2000
Bandaska 20l, EG 20
Guma na HEIDELBERG SM 102-4H/č BT 5400
Lak disperzný matný
Lak disperzný neutrálny
Manuály
Šatňová skrnka
Boiler JUNKERS ST 160
kotol JUNKERS
kotol JUNKERS
klimatizácia SINTECH
železný regál
páskovačka na palety
železný pult
plechová skriňa
plechová skriňa
plechová skrika
plechový regál
stôl pracovný knihársky
paletový vozík
trezorová skriňa
prenosná klimatizácia ETA 1
kancelárska stolička otočná
kancelárska stolička obyčajná
kreslo
skener HP
kancelársky stôl rohový
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kancelársky stôl
kontajner zásuvkový
polica
skrinka kancelárska 1
regál
regál skladací
kávovar PAVONI
tlačiareň HP
mikrovlnná rúra ZANUSSI
mikrovlnná rúra ECG
PC desktop, monitor, klávesnica 3ks
registračná pokladnica
tlačiareň HP
kamerový systém DYNACOLOR

Správca speňažil súpisové zložky 1 – 102 v ponukovom konaní podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. Výťažok zo
súpisovej zložky 1-102 predstavuje 8.760,- €. Veriteľský výbor víťaznú ponuku schválil.

Zároveň správca speňažil oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. (pôvodne
Sberbank Slovensko, a.s.), a to:
p.č.
1
2
3
4
5
6
7

nehnuteľnosť
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
stavba
stavba

označenie nehnuteľnosti
zastavané plochy a nádvoria č. 6511/6
zastavané plochy a nádvoria č. 6511/57
zastavané plochy a nádvoria č. 6511/111
zastavané plochy a nádvoria č. 6511/167
zastavané plochy a nádvoria č. 6511/168
priemyselná budova - prevádzková hala súp. č. 6903
priemyselná budova - prevádzková hala súp. č. 6904

výmera
2561
692
445
27
87

LV
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050

kat. územie
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava

súpisová hodnota
157 091,74 €
42 447,28 €
27 296,30 €
1 656,18 €
5 336,58 €
153 078,03 €
10 141,13 €

pričom výťažok určený na uspokojenie zabezpečeného veriteľa predstavoval 234.359,06 €. Neuspokojená
pohľadávka veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. predstavuje 1.041.205,91 €.

II.
Rozvrhová časť rozvrhu

ZÍSKANÝ VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY
Hnuteľné veci:
8.760,- €

Výťažok spolu:
8.760,- €

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE:
Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate (príloha č. 1):
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ČISTÝ VÝŤAŽOK NA ROZDELENIE MEDZI VERITEĽOV
Výťažok zo speňaženia majetku:
8.760,- €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
5.320,94 €

-

Výťažok na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov:
3.439,06 €

Uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov:
Veriteľ nezabezpečenej pohľadávky
Antalis, a.s.
ARETS GRAPHICS spol. s r. o.
Baránková Mária - BAMA
BARK spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
B&S Immobilienholding, spol. s r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
Daneb Systems, s.r.o.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
Europapier Slovensko, s.r.o.
HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.
MABORO, spol. s r.o.
IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Mauer Miroslav, Ing.
Mesto Trnava
Partner Konto, s.r.o.
QBE Insurance (Europe) Limited
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Prima banka Slovensko, a.s.
SCP PAPIER, a.s.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. organizačná zložka
SIGNAL PRINT Kft.
SIMERIS s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenska republika - Finančné riaditeľstvo - Daňový úrad Trnava
SWAN, a.s.
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Spolu

Zistená suma
299 728,68 €
61 250,20 €
600,00 €
1 382,40 €
251 097,67 €
289 390,64 €
41 500,00 €
5 280,82 €
3 692,85 €
332 733,53 €
34 067,77 €
94 373,46 €
107 686,40 €
2 100,86 €
34 954,23 €
11 910,34 €
4 023,08 €
980,93 €
8 580,43 €
1 041 205,91 €
255 753,63 €
82 686,72 €
14 479,01 €
2 430,53 €
270 283,88 €
1 512,56 €
201,68 €
3 650,94 €
1 284,16 €
26 105,35 €
3 284 928,66 €

Podiel
9,12
1,86
0,02
0,04
7,64
8,81
1,26
0,16
0,11
10,13
1,04
2,87
3,28
0,06
1,06
0,36
0,12
0,03
0,26
31,70
7,79
2,52
0,44
0,07
8,23
0,05
0,01
0,11
0,04
0,79
100%

Uspokojenie z výťažku
313,79 €
64,12 €
0,63 €
1,45 €
262,88 €
302,97 €
43,45 €
5,53 €
3,87 €
348,35 €
35,67 €
98,80 €
112,74 €
2,20 €
36,59 €
12,47 €
4,21 €
1,03 €
8,98 €
1 090,06 €
267,75 €
86,57 €
15,16 €
2,54 €
282,97 €
1,58 €
0,21 €
3,82 €
1,34 €
27,33 €
3 439,06 €

Keďže nedošlo k úplnému uspokojeniu pohľadávok nezabezpečených veriteľov nedochádza ani len k
čiastočnému uspokojeniu veriteľov podriadených pohľadávok (§ 95 ods. 2 ZKR) a pohľadávok spriaznených osôb,
ktoré sa uspokojujú rovnako ako podriadené pohľadávky (§ 95 ods. 3 ZKR).

V Bratislave 10. marca 2022
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KONRES k.s.
Ing. Bc. Michal Sedlačko, komplementár
správca

K019442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Egri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Potôň 384, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1991
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/151/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/151/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Ladislav Egri, narodený 15.03.1991, trvale bytom: 930 36 Horná Potôň 384, časť obce Benkova Potôň, pôvodne
podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Egri ml., IČO: 45 002 568, s miestom podnikania Benkova Potôň
384, 930 36 Horná Potôň (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by pokryl
náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
REDANT RECOVERY, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K019443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Méhesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 661/73, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/42/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/42/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca podľa ustanovení Zák. č. 7/2005 Z.z. v zn. n.pr. dopisuje do Súpisu majetku zverejnenom dňa
13.01.2022 v Obchodnom vestníku č. 8/2022 tento majetok - 1/4 podiel zapísaný na LV č. 877 v okrese: Dunajská
Streda, obec: Gabčíkovo, k.ú. Gabčíkovo a to:
Parcely registra "C"
- parcelné číslo 193/2, výmera 265 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
- parcelné číslo 194, výmera 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a Stavby:
- súpisné číslo 3474, na parcele číslo: 194, popis stavby: autogaráž
- súpisné číslo: 3979, na parcele číslo: 193/2, popis stavby: vedľajšia budova

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
správca

K019444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplanský Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá nad Parnou 516, 919 01 Suchá nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1972
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/125/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/125/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku I. kola ponukového konania
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlásil I. kolo ponukového konania
na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Marek Teplanský, narodený 23.03.1972, trvale
bytom Ružová Dolina 516, 919 01 Suchá nad Parnou (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 52/2022, deň vydania 16.03.2022 pod K015842.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 28.03.2022 do 14:00
hod.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.
I. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

V Trnave, dňa 29.03.2022
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K019445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplanský Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá nad Parnou 516, 919 01 Suchá nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1972
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/125/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/125/2021
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60OdK/125/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Marek Teplanský, narodený 23.03.1972,
trvale bytom Ružová Dolina 516, 919 01 Suchá nad Parnou (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovou zložkou č. 1, ktorý bol
zverejnený v OV pod č. 49/2022, deň vydania 11.03.2022.
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený majetok:
Súp.
zložka
č.

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

1

Všeobecná
podstata

Obchodný podiel v spoločnosti
M.I.R., spol. s r.o., IČO: 36 219 991,
6639
sídlo: Tamaškovičová 17, 917 01 Trnava
(veľkosť obchodného podielu: 100 %)

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Register

Zabezpečenie

Obchodný
register
§ 167h ods. Okresného
súdu
08.03.2022
Nie
1 ZKR
Trnava, Oddiel: Sro,
vl. č. 10201/T

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, a to do 14:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS:
601252021, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Marek
Teplanský, ponukové konanie, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh kúpnej ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci
zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu.
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3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:
5.1 Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.
5.2 Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej
osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ZKR.
5.3 Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
5.4 Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 29.03.2022

V Trnave dňa 29.03.2022
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K019446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 1, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/77/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/77/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Silvia Kmeťová, narodená 23.06.1974, trvale bytom 927 01 Šaľa oznamuje,
že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
Pohľadávka č. 11: veriteľ SR Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO:00215759, prihlásená
suma: 60,- Eur
Pohľadávka č. 12: veriteľ SR Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO:00215759, prihlásená
suma: 60,- Eur
Pohľadávka č. 13: veriteľ SR Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO:00215759, prihlásená
suma: 16,50 Eur
Pohľadávka č. 14: veriteľ SR Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO:00215759, prihlásená
suma: 132,77 Eur
Pohľadávka č. 15: veriteľ SR Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO:00215759, prihlásená
suma: 60,- Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K019447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mundy Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetínska ulica 168 / 12, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/343/2021 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/343/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Dragún, správca dlžníka: Marek Mundy, nar. 15.9.1981, bytom 930 40 Štvrtok na Ostrove,
Alžbetínska ulica 168/12, týmto v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
uverejňuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 38/2022 zo dňa 24.2.2022 pod položkou č. 1 za nasledovných
podmienok.

PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za jednotlivé položky majetku dlžníka, a to
hnuteľných veci spísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
38/2022 zo dňa 24.2.2022 pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

Škoda
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typový rad:

Fabia Combi

farba:

strieborná metalíza svetlá

rok výroby:

2000

VIN:

TMBHD46Y313148963

EČV:

DS 882 GL

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

stav: pri zatáčaní škrie ľavé koleso, poškodený lak a interiér, elektronická chyba
súpisová hodnota: 600,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

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

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 3. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 25 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 6911 9210
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Mundy– záloha“.
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz Mundy – ponukové konanie - neotvárať".
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

112

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Potočná 15, 909 01 Skalica osobne
alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na tieto ponuky nebude brať
zreteľ. Taktiež na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové́ konanie kedykoľvek až do vyhodnotenia ponúk zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú́ predložené ponuky za odmietnuté́.
V prípade, ak Správca zruší́ toto verejné ponukové́ konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý́ sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré́ vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní́.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Potočná 15, 909 01 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: dragun.juraj@gmail.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať účastníka ponukového konania.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K019448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 1, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/77/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/77/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Silvia Kmeťová, narodená 23.06.1974, trvale bytom 927 01 Šaľa oznamuje,
že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
Pohľadávka č. 16: veriteľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky,
IČO: 30 794 536, prihlásená suma: 480,- Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K019449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 1, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/77/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/77/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Silvia Kmeťová, narodená 23.06.1974, trvale bytom 927 01 Šaľa oznamuje,
že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
Pohľadávka č. 17: veriteľ EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
1.348,54 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K019450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove-Kolónia 202, 930 35 Michal na Ostrove-Kolónia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/61/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/61/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby (podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo
471/2022
zo dňa
09.03.2022
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
LawService Recovery, k.s.
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Stráž
b) Orientačné/ súpisné číslo
223
c) Názov obce
Zvolen
d) PSČ
960 01
e) Štát
Slovenská republika
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
III.
Zapísaný:
č. S1731
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 817 003
V.
správca dlžníka
a. Meno a Priezvisko
Zuzana Danihelová
b. Trvale bytom
Michal na Ostrove – Kolónia 202, 930 35 Michal na Ostrove - Kolónia
c. Dátum narodenia
14.09.1970
B.
Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/ meno a priezvisko
LawService Recovery, k.s.
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Stráž
b) Orientačné/ súpisné číslo
223
c) Názov obce
Zvolen
d) PSČ
960 01
e) Štát
Slovenská republika
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
III.
Zapísaný:
č. 1731
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 817 003
V.
správca dlžníka
d. Meno a Priezvisko
Zuzana Danihelová
e. Trvale bytom
Michal na Ostrove – Kolónia 202, 930 35 Michal na Ostrove - Kolónia
f.
Dátum narodenia
14.09.1970
C.
Miesto konania dražby
Stráž 223, 960 01 Zvolen, dražobná miestnosť
D.
Dátum konania dražby
14.04.2022
E.
Čas konania dražby
11:00
F.
Kolo dražby
prvé kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je:
·
pozemok - parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 548/19, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 588 m2 zapísaný
na liste vlastníctva č. 526, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor pre okres Dunajská Streda, obec Michal
na Ostrove, k.ú. Michal na Ostrove, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 v pomere k celku;
·
pozemok - parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 548/2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 351 m2 zapísaný na
liste vlastníctva č. 124, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor pre okres Dunajská Streda, obec Michal na
Ostrove, k.ú. Michal na Ostrove, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 v pomere k celku.
H.
Dôvod upustenia od dražby
Dražobník upustil od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.
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Týmto Oznámením o upustení od dobrovoľnej dražby upúšťa dražobník za podmienok uvedených v tomto
oznámení a zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov od dražby.
Vo Zvolene, dňa 28.03.2022

___________________________
LawService Recovery, k.s.
v mene spoločnosti koná
JUDr. Vojtech Jágerský
komplementár
správca dlžníka
Zuzana Danihelová

K019451
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
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“).
Predmetom druhého kola ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 47/2022 zo dňa 09.03.2022, a to:
A. POZEMKY :
Č.
súp. Parcela
zložky
registra "C"

Druh pozemku

LV
č.

Katastrálne
územie

1

19/1

zastavaná plocha a
831
nádvorie

35

Hrubá Borša

2

19/2

záhrada

194

35

Hrubá Borša

3

19/3

záhrada

1467

35

Hrubá Borša

Výmera

Obec
Hrubá
Borša
Hrubá
Borša
Hrubá
Borša

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/42

2 968,00 €

1/42

692,00 €

1/42

4 900,00 €

B. STAVBA:
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Popis stavby

Na
parc.č.

LV
č.

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

rodinný dom

19/1

35

Hrubá Borša

Hrubá
Borša

1/42

podiel Súpisová
hodnota
1 100,00 €

(ďalej v texte len ako „Súbor majetku“)
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za Súbor majetku je stanovená na 50 % súpisovej hodnoty, t. j.
4.830,00 €. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške
rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení v Obchodnom vestníku v zmysle § 199 ods.
9 druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod...
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 231092021 a uvedením poznámky: „Záloha
konkurz Erika Popluhárová“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Erika
Popluhárová, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. Na ponuky
doručené do elektronickej schránky Správcu na neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie Súboru majetku, návrh kúpnej ceny za Súbor majetku, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu
v prípade neúspešnej ponuky, čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami
ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas so spracovaním osobných údajov
na účely tohto ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
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záujemcov zaslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú záujemcom. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Erika Popluhárová, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponúkanú kúpnu cenu ako je minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za
Súbor majetku, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, ktorý musí byť
úradne osvedčený, s tým, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a prípadne iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku bude hradiť
víťaz ponukového konania ako kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom
termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom
počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva
majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
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(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K019452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Rečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 278/139, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1956
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/38/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/38/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.10.2021 č. k.: 60OdK/38/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 212/2021 zo dňa 04.11.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 05.11.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Zlata Rečková, nar.: 15.04.1956, trvale bytom Fučíkova 278/139, 925 21
Sládkovičovo, (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 Obchodnom vestníku č. 37/2022 zo dňa 23.02.2022 Správca zverejnil oznam pre veriteľov ohľadne možnosti
veriteľov predložiť znalecký posudok a uhradiť preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby obydlia Dlžníka v zmysle § 167o ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“).
Vzhľadom na to, že žiaden z veriteľov Dlžníka možnosť v zmysle § 167o ods. 2 ZKR nevyužil, Správca
s poukazom na skutočnosti uvedené v oznámení zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 37/2022 zo dňa
23.02.2022 opätovne oznamuje nasledovné:
Za predpokladu, že obydlie Dlžníka by podliehalo konkurzu podľa § 167k ods. 6 ZKR, Správca s poukazom na
ustanovenie § 167o ods. 2 ZKR v spojení s § 166 ods. 2 druhá veta a ods. 3 ZKR má za to, že obydlie dlžníka by
nebolo možné speňažiť, pretože vzhľadom na odhadovanú hodnotu obydlia Dlžníka by výťažok po odpočítaní
pohľadávky Zabezpečených veriteľov a po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia Dlžníka a jej manžela (t. j.
2 x 10.000,- € = 20.000,- €) by nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia (odmena správcu z výťažku, znalecký
posudok, notárske poplatky za osvedčenie priebehu dražby) a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených
nezabezpečených veriteľov. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 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: Zlata Rečková, nar.: 15.04.1956, trvale bytom
Fučíkova 278/139, 925 21 Sládkovičovo, sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje 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
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K019453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jobová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1045, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/260/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/260/2019 zo dňa 07.08.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Mária Jobová, nar. 02.04.1978, bytom Neded 1045, 925 85 Neded. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom
kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 156/2019 dňa 14.08.2019.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Jobová, nar. 02.04.1978, bytom Neded 1045, 925 85 Neded,
sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K019454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Lopaška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 1, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/44/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/44/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Roman Lopaška, narodený 25.01.1979, trvale bytom 917 01 Trnava
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
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zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 4: veriteľ EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
2.339,52 Eur
Pohľadávka č. 5: veriteľ EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
325,69 Eur
Pohľadávka č. 6: veriteľ EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
3.358,47 Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K019455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Gönczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnávka 23, 930 32 Trnávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/13/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Zuzana Gönczová, narodená 28.11.1976, trvale bytom 930 32 Trnávka 23
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 3: veriteľ EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
566,25 Eur
Pohľadávka č. 4: veriteľ EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
344,40 Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K019456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Gönczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnávka 23, 930 32 Trnávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/13/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Zuzana Gönczová, narodená 28.11.1976, trvale bytom 930 32 Trnávka 23
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 5: veriteľ POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, prihlásená suma:
4.185,81 Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K019457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlá –
dňom 04.04.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca v konkurznej veci úpadcu ZLIEVÁREŇ T R N A
V A s.r.o. v konkurze, so sídlom Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2816/T (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 04.04.2022
na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu, prvé kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa UNEX Slovakia, a.s. pôvodne UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj ako „zabezpečený veriteľ“), ktorej súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 97/2021 pod značkou záznamu K024083 dňa 21.05.2021,
zapísaného pod súpisovou položkou majetku por. č. 93, 95 až 97, 106, 107, 112 a 127, pričom predmetom
speňaženia je každá hnuteľná vec (motorové vozidlo a prívesný vozík) samostatne.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:
i.

Súpisová zložka majetku por. č. 93 (Hnuteľná vec): Príves nákladný, továrenská značka: PONGRATZ
GPA 200G, EČV: TT 915 YB, VIN: U5GV0900211010516, rok výroby: 2001, farba: šedá, stav
opotrebovanosti: zodpovedá veku a rozsahu používania;
ii. Súpisová zložka majetku por. č. 95 (Hnuteľná vec): Osobné motorové vozidlo, továrenská značka:
BMW 530 D, typ: 306D1-N KAT, EČV: TT 500 BR, VIN: WBADL71070GV20832, rok výroby: 2003,
farba: modrá metalíza, identifikačné č. motora: 25425366, palivo: nafta motorová, počet najazdených
kilometrov: 509.095 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov;
iii. Súpisová zložka majetku por. č. 96 (Hnuteľná vec): Motorové vozidlo – nákladný valník, továrenská
značka a obchodný názov: HYUNDAI SR H-1, EČV: TT 752 BS, VIN: KMFZKN7HP4U048449, č. motora:
D4BH3850093, rok výroby: 2003, farba: modro tmavá, stav opotrebovanosti: nepojazdné z dôvodu
poruchy motora, súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- EUR,
iv. Súpisová zložka majetku por. č. 97 (Hnuteľná vec): Príves nákladný valníkový, továrenská značka: VZ
3302 1500, EČV: TT 681 YC, VIN: U5N33021531BP0690, rok výroby: 2003, farba: strieborná, stav
opotrebovanosti: zodpovedá veku a rozsahu používania;
v. Súpisová zložka majetku por. č. 106 (Hnuteľná vec): Osobné motorové vozidlo, továrenská značka:
ŠKODA, obchodný názov: FABIA, EČV: TT 506 CS, VIN: TMBHY26Y874007298, rok výroby: 2006,
farba: béžová cappuccino metalíza, identifikačné č. motora: BME, palivo: BA 95 N, počet najazdených
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kilometrov: 400.000 km, stav opotrebovanosti: nepojazdné z dôvodu potreby opráv;
vi. Súpisová zložka majetku por. č. 107 (Hnuteľná vec): Osobné motorové vozidlo, továrenská značka:
ŠKODA, obchodný názov: OCTAVIA, EČV: TT 504 CS, VIN: TMBJS41U768878364, rok výroby: 2006,
farba: béžová cappuccino metalíza, identifikačné č. motora: AXR, palivo: nafta motorová, počet
najazdených kilometrov: 399.158 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených
kilometrov;
vii. Súpisová zložka majetku por. č. 112 (Hnuteľná vec): Nákladné motorové vozidlo, továrenská značka:
DAF, obchodný názov: LF45.220 4x2, EČV: TT 864 CY, VIN: XLRAE45GF0L328901, rok výroby: 2007,
farba: červená, identifikačné č. motora: GR 165 S1, palivo: nafta motorová, počet najazdených kilometrov:
473.160 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov;
viii. Súpisová zložka majetku por. č. 127 (Hnuteľná vec): Osobné motorové vozidlo, továrenská značka:
CITROEN, obchodný názov: BERLINGO, EČV: TT 421 EC, VIN: VF77J5FS0AJ592225, rok výroby:
2010, farba: červená, identifikačné č. motora: 5FS, palivo: BA 95 B, počet najazdených kilometrov:
152.431 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov;
(hnuteľné veci (i) až (viii) vyššie ďalej spolu ako „Predmety speňaženia“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie. Každý jeden z Predmetov
speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (viii) je samostatným predmetom speňaženia v ponukovom
konaní.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“)
o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, resp. sa nespeňažia
všetky, správca v súlade s uloženým záväzným pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby,
kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia alebo kým príslušný orgán neudelí správcovi iný
záväzný pokyn na speňaženie tohto majetku. Predmetom speňaženia v druhom a ďalších kolách ponukových
konaní budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré sa nepodarilo speňažiť v predchádzajúcom kole ponukového
konania.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetových portáloch www.autobazar.eu
a www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, k
Predmetom speňaženia a ich stavu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom:
bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne
podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej (a) bude identifikovaný záujemca (predkladateľ
ponuky), (b) budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail), (c) bude označený Predmet speňaženia
(označenie konkrétneho motorového vozidla a/alebo prívesné vozíka), na ktorý sa ponuka vzťahuje a (d) bude
uvedená kúpna cena, ktorú záujemca za nadobudnutie konkrétneho motorového vozidla a/alebo prívesného
vozíka ponúka a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za každý z Predmetov speňaženia, na
ktorý sa ponuka záujemcu vzťahu, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 19.04.2022 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:
a. 100,- Eur za Predmet speňaženia (PONGRATZ GPA 200G) uvedený pod písm. (i);
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

123

Obchodný vestník 64/2022

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

250,- Eur za Predmet speňaženia (BMW 530 D) uvedený pod písm. (ii);
350,- Eur za Predmet speňaženia (HYUNDAI SR H-1) uvedený pod písm. (iii);
100,- Eur za Predmet speňaženia (VZ 3302 1500) uvedený pod písm. (iv);
200,- Eur za Predmet speňaženia (ŠKODA FABIA) uvedený pod písm. (v);
300,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (vi);
1.000,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (vii);
400,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (viii);

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zabezpečeným veriteľom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov
speňaženia samostatne. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmety speňaženia
bez možnosti jej odmietnutia, túto predložiť zabezpečenému veriteľovi na schválenie a súčasne veriteľskému
výboru úpadcu na vedomie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu
doručená najskôr.
Správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto Správca predloží Zabezpečenému
veriteľovi na schválenie. Víťaznú ponuku Správca na vedomie predloží aj veriteľskému výboru Úpadcu.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK59 0900
0000 0051 8677 8285, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O
vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku
ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží zabezpečenému
veriteľovi na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. V tejto lehote
Správca predloží víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia na vedomie aj veriteľskému výboru
Úpadcu. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom
informuje Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že
lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Zabezpečený veriteľ
predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z
Predmetov speňaženia samostatne.
V prípade neschválenia víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom je Správca povinný zorganizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil zabezpečený veriteľ, Správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za konkrétny Predmet
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speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom,
ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne
oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu za konkrétny Predmet speňaženia nezaplatí v súlade s podmienkami
ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú
ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom
speňaženia bude ten Predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.
Úspešný záujemca nadobudne jednotlivé Predmety speňaženia nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 19.04.2022 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE –
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. – PREDAJ MOTOROVÉ VOZIDLÁ“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K019458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom
04.04.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca v konkurznej veci úpadcu ZLIEVÁREŇ T R N A
V A s.r.o. v konkurze, so sídlom Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2816/T (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 04.04.2022
na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu, prvé kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa UNEX Slovakia, a.s. pôvodne UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj ako „zabezpečený veriteľ“), ktorej súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 97/2021 pod značkou záznamu K024083 dňa 21.05.2021,
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zapísaného pod súpisovou položkou majetku por. č. por. č. 184 až 188, ktorý sa speňažuje ako jeden súbor
hnuteľných vecí.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:
i.

súpisová zložka majetku por. č. 184 (Hnuteľná vec): Uhlová brúska WSG 17-150 P, interné ev. č.:
40599, dátum zaradenia 10/2016;
ii. Súpisová zložka majetku por. č. 185 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.:
40611, dátum zaradenia 01/2018;
iii. Súpisová zložka majetku por. č. 186 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.:
40615, dátum zaradenia 05/2018;
iv. Súpisová zložka majetku por. č. 187 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.:
40616, dátum zaradenia 05/2018;
v. Súpisová zložka majetku por. č. 188 (Hnuteľná vec): Uhlová brúska WSG 17-150 P, interné ev. č.:
40617, dátum zaradenia 05/2018;
(hnuteľné veci (i) až (v) vyššie ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie, a to ako jeden súbor hnuteľného
majetku (hnuteľných vecí).
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“)
o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade s uloženým
záväzným pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu
speňaženia alebo kým príslušný orgán neudelí správcovi iný záväzný pokyn na speňaženie tohto majetku.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.bazos.sk
inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu a k Predmetu
speňaženia, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne
podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej (a) bude identifikovaný záujemca (predkladateľ
ponuky), (b) budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (c) bude uvedená kúpna cena, ktorú
záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 19.04.2022 do 16:00 hod.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
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Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zabezpečeným veriteľom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia,
túto predložiť zabezpečenému veriteľovi na schválenie a súčasne zabezpečenému veriteľovi TECHNIA, spol.
s r.o. na vedomie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu
doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK59 0900
0000 0051 8677 8285, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O
vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku Za Predmet speňaženia, ku ktorému bola v
príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží zabezpečenému veriteľovi na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. V tejto lehote Správca
predloží víťaznú ponuku za Predmet speňaženia na vedomie aj zabezpečenému veriteľovi TECHNIA, spol. s r.o.
Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota
uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že zabezpečený veriteľ predloženú
víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý Predmet
speňaženia.
V prípade neschválenia víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom je Správca povinný zorganizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil zabezpečený veriteľ, Správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí
v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť
kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi,
že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie
alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
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príslušných ustanovení ObchZ.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 19.04.2022 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE –
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. – PREDAJ BRÚSKY“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K019459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gumárenská 338 / 13, 972 23 Dolné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1981
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/430/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/430/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Dušan Vanko, nar. 29.09.1981, trvale bytom Gumárenská 338/13, 972 23 Dolné Vestenice oznamuje,
že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 15.03.2022 doručená do kancelárie
správcu prihláška pohľadávky veriteľa – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 s por. č. 1, s celkovou sumou 83,09 €.
Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

LICITOR recovery, k.s., správca

K019460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živčicová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorinská ulica 2138 / 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1994
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/22/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Monika Živčicová, nar. 23.03.1994, trvale bytom Javorinská ulica 2138/36, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 21.03.2022
doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa – EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 35 724 803, s por. č. 1, s celkovou sumou 30.895,75 €.
Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

LICITOR recovery, k.s., správca

K019461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balažovič Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Dušana Jurkoviča 420 / 21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/372/2021 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/372/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

SPISOVÁ ZNAČKA: 40OdK/372/2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu : Juraj Balažovič, nar.: 01.10.1975, trvale bytom: Sídlisko Dušana
Jurkoviča 420/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom
Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/372/2021, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje
ani náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR.

Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: : Juraj Balažovič, nar.: 01.10.1975, trvale
bytom: Sídlisko Dušana Jurkoviča 420/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika

zrušuje.
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V Trenčíne dňa 28.03.2022

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K019462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.2.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/79/2022 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/79/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje veriteľom, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou počas úradných hodín v pondelok až piatok od 8.30 12.00 hod. a od 13.00 - 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na
adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č.: 038/ 760 3267, e-mail: sekretariat@vanko.sk

K019463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Lašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1969
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/2/2022 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/2/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Anna Lašová, nar. 2.4.1969, trvale bytom 018 51 Nová Dubnica (ďalej len „dlžník“), týmto v
súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit. zákona a v
nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na odpredaj nasledovných nehnuteľností zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty:
Názov
Druh pozemku *
*

Výmer
Obec
a [m2]

Parcel
y
registr ZASTAVANE_PLOCHY_A_NAD
a „E" VORIA
539
Parcel
y
registr ZASTAVANE_PLOCHY_A_NAD

Názov
katastrálne
ho
územia

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

Nová

Veľký

Číslo
Súpiso
Spoluvlastní
Dátum
listu
vá
Dôvod
Číslo parcely cky
podiel
zapísani
vlastníct
hodnot
zapísania
úpadcu
a
va
a [EUR]
majetok
podliehaj
úci
2484
16/1
5/360
37,00
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
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a „E"
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y
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VORIA

48

Dubnica

Kolačín

2484

16/2

5/360

3,00

ORNA_PODA

3512

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2786

646

10/720

244,00

ORNA_PODA

712

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2801

671

77/1440

190,00

ORNA_PODA

823

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2831

760

5/180

114,00

ORNA_PODA

1441

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2832

761

5/180

200,00

ORNA_PODA

1248

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2836

778

5/180

173,00

TRVALE_TRAVNE_PORASTY 396

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2845

803

5/180

55,00

TRVALE_TRAVNE_PORASTY 335

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2848

810

5/180

46,00

ORNA_PODA

860

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2875

896

77/1440

230,00

ORNA_PODA

4457

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2921

1027

5/180

619,00

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NAD
VORIA
186

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

3053

494

5/360

13,00

ORNA_PODA

Nová
Dubnica

Veľký
Kolačín

2868

882

5/180

91,00

Názov
Súpisné číslo
*

Rodin
ný
dom 106

655

Obec

Názov
katastrálne Číslo listu Číslo
ho
vlastníctva parcely
územia

Nová
Dubnic Veľký
a
Kolačín

1934

493

21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu
majetok
podliehaj
úci
21.3.2022 konkurzu

Spoluvlastní Súpisová
cky
podiel hodnota
úpadcu
[EUR]

Dátum Dôvod
Poznámk
zapísan zapísani
a
ia
a

1/6

Právny
vzťah
k
pozemku
parcelné
číslo 493
pod
stavbou
s.č. 106
nie
je
majetok evidovaný
podliehaj na
liste
21.3.20 úci
vlastníctv
22
konkurzu a.

1500

Jedná sa o obývaný rodinný dom (iným spoluvlastníkom/spoluvlastníkmi), v značne zanedbanom, pôvodnom,
neudržiavanom stave – miestami opadaná vonkajšia omietka, viditeľné praskliny obvodových múrov, strecha bez
rýn. Okolie domu je zapratané nahromadenými vecami – drevo, železo.
Podmienky účasti na 1. kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové
konanie – Lašová – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 6265 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 4022022. Záujemca je povinný k
ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v
prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
Majetok sa speňažuje ako celok.
Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a meno oprávnenej
za právnickú osobu konať.
Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
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.
Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a bezodkladne informuje záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0908 573 033 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 28.3.2022

K019464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APC, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál ZTS č. 924 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 324 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/25/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/25/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice slovenskej 17,Prievidza 97101, správca konkurznej podstaty úpadcu APC, s.r.o.
so sídlom Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom , IČO: 36324817, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania
č.k. 22OdK/331/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1
veriteľ: Slovenská republika- Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO: 424995000013
prihlásená suma: 1805,32.-eur
2. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.1
veriteľ: Bc. Vladimíra Kováčová, trvale bytom Kvetná 861/13, Nová Dubnica
prihlásená suma: 971,41.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Kocáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 2, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/386/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/386/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Bankruptcy Liquidation k.s., ako správca dlžníka Slávka Kocáková, rod. Urbanová, nar.
01.02.1966, trvale bytom Martina Rázusa 1451/2, 911 01 Trenčín, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku.
V Trenčíne 28.3.2022

K019466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Ujhely
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baračka 16/16, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/3/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/3/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: František Ujhely, nar. 16.04.1979, trvale bytom Baračka 16/16, 914 51 Trenčianske Teplice
(ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 40Odk/3/2022,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si dňa 28.03.2022 prihlásil pohľadávku veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
ktorý si prihlásil nasledovné pohľadávky:
·
·

pohľadávka por. č. 1 v celkovej sume 831,32 EUR
pohľadávka por. č. 2 v celkovej sume 5.950,93 EUR

Pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok vo vyššie uvedenom konaní dlžníka.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mazíny, rod. Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Juraja Kréna 6312/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/50/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/50/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zn. správcu S2037, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Mazíny, rod. Toráč, nar. 01.08.1983, trvale bytom Ulica Juraja Kréna 6312/29,
915 01 Nové Mesto nad Váhom zverejňuje nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky majetku

Názov

1

peňažná
pohľadávka

Popis/dlžník

Právny dôvod

Súpisová
hodnota

Suma

Slovenská republika - daňový nadmerný odpočet
úrad Nové Mesto nad Váhom
za 12/2021
169,14 €

SPOLU:

169,14 €

Deň zápisu
majetku
28.3.2022

Dôvod
zapísania
vlastníctvo
úpadcu

169,14 €

K019468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kmeťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/298/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/298/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zn. správcu S2037, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Kmeťo, nar. 04.09.1979, trvale bytom J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, zverejňuje nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky
majetku

Názov

1

peňažná
pohľadávka

Popis/dlžník

Právny dôvod

Suma

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,
preplatok za elektrinu
P. O. Box 325, 810 00
(26.09.2020 – 24.09.2021125,57 €
Bratislava 1, IČO: 36677281
zúčtovacie obdobie)

SPOLU:

Súpisová
hodnota

125,57 €

Deň zápisu
majetku

Dôvod
zapísania

30.10.2021

vlastníctvo
úpadcu

125,57 €

K019469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Hozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 222, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/246/2021 S2037
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/246/2021
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zn. správcu S2037, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Hozáková, nar.: 07.05.1980, trvale bytom 972 48 Horná Ves 222, zverejňuje
nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
položky
1

Názov

Popis

Okres, Obec, Štát

druh pozemku:
Okres Prievidza,
nehnuteľný
trvalý trávny porast, Obec Horná Ves,
majetok
výmera: 1021 m2 Slovenská republika

Súpisová
hodnota
150 EUR

Katastrálne územie, parc. Deň zápisu
číslo LV, podiel
č.
majetku
Katastrálne územie
Horná Ves, LV č.
1799, podiel 1/1

4101

30.10.2021

Dôvod
zapísania
majetku
majetok vo
vlastníctve
úpadcu

K019470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Brázda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Boris Brázda, nar.: 29.07.1974, trvale bytom: Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín, oznamuje, že
účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0902393394, alebo e-mailom na adrese:
spravca@akkvak.sk
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K019471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Brázda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Boris Brázda,
nar.: 29.07.1974, trvale bytom: Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trenčín, sp. zn. 38OdK/73/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.03.2022. Týmto dňom bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the insolvency
liquidator of the debtor Boris Brázda, born: 29.07.1974, address: Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín, Slovakia,
(hereinafter referred to as "debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Trenčín (District Court), No. 38OdK/73/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
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resolution of the District Court was published in Business Journal 24.03.2022. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca, seated: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983, or in
electonic form to trustee´s electronic mail box by usings pecial electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claimin to the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca / insolvency liquidator
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K019472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Brázda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Boris Brázda, nar.: 29.07.1974, trvale bytom: Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín, v zmysle §
167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK39 8330 0000
0027 0203 1003; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
030; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K019473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Brázda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zn. správcu S2037, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Boris Brázda, nar.: 29.07.1974, trvale bytom: Kubranská 327/101, 911 01 Trenčín,
zverejňuje nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky
majetku

Názov

Popis

1

pohľadávky z
účtu

peňažná
hotovosť EUR

Banka / inštitúcia

Suma

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, 00 151 653 Bratislava, č. účtu: SK71 200,00 €
0900 0000 0002 7269 2012

SPOLU:

Súpisová
hodnota

200,00 €

Deň zápisu
Dôvod zapísania
majetku

29.3.2022

majetok
deklarovaný
úpadcom

200,00 €
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K019474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 334, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/79/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/79/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Anna Homolová, nar.: 10.09.1949, trvale bytom 913 23 Dubodiel 334, v zmysle § 167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za
primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK39 8330 0000
0027 0203 1003; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
030; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K019475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 334, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/79/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/79/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Anna Homolová, nar.: 10.09.1949, trvale bytom 913 23 Dubodiel 334, oznamuje, že účastníci
konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0902393394, alebo e-mailom na adrese:
spravca@akkvak.sk
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JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K019476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 334, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/79/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/79/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Anna Homolová,
nar.: 10.09.1949, trvale bytom 913 23 Dubodiel 334 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Trenčín, sp. zn. 38OdK/79/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.03.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911
01 Trenčín, IČO: 42 433 983, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the insolvency
liquidator of the debtor Anna Homolová, born: 10.09.1949, address: 913 23 Dubodiel 334, Slovakia, (hereinafter
referred to as "debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trenčín (District
Court), No. 38OdK/79/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal 24.03.2022. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing.
Zuzana Kvaková, správca, seated: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983, or in electonic form to
trustee´s electronic mail box by usings pecial electronic form. The Electronic submission with its attachments must
be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claimin to the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available
to
the
creditor
on
the
Ministry
of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
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were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca / insolvency liquidator

K019477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 334, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/79/2022 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/79/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zn. správcu S2037, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Anna Homolová, nar.: 10.09.1949, trvale bytom 913 23 Dubodiel 334, zverejňuje
nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky majetku
1

Názov

Popis

pohľadávky z
peňažná
účtu
hotovosť - EUR

Banka / inštitúcia
Poštová banka, a. s., č. účtu:
SK98 6500 0000 0000 1703
6640

SPOLU:

Suma

50,00 €

Súpisová
hodnota

50,00 €

Deň zápisu
majetku

Dôvod zapísania

29.3.2022

majetok
deklarovaný
úpadcom

50,00 €

K019478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 2, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/67/2022 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/67/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Jana Klimová, nar. 16.03.1972, trvale bytom 916 14 Hrašné 2,
Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/67/2022 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K019479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 2, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/67/2022 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/67/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Jana Klimová, nar. 16.03.1972, trvale bytom 916 14 Hrašné 2,
Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/67/2022, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo 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.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: 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.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR 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 § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K019480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 2, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/67/2022 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/67/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby
ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak
urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ).
Náležitosti predmetnej konkurznej veci:
In accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated
against your debtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure
below (using the standard claim form attached to this notice). Particulars of the insolvency case in question:
Dlžník
Meno a priezvisko / obchodné meno
Bydlisko / sídlo:
Dátum narodenia / IČO:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

Jana Klimová
916 14 Hrašné 2, Slovenská republika
16.03.1972
-

Debtor
Name and surname / business name
Residence:
Date of birth / Business ID:
Place of birth:
Identification number:
Further information about the debtor's identity:

Jana Klimová
916 14 Hrašné 2, Slovak republic
16.03.1972
-

Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 23.03.2022
konania:
Sp. zn. konania:
38OdK/67/2022
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
roderova@onlinespravca.sk

Proceeding
Type of procedure:

republika,

Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR
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insolvency 23.03.2022
38OdK/67/2022
District Court Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trencin, Slovak Republic
Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin,
roderova@onlinespravca.sk

Slovak

Republic,

e-mail:

Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej
len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.
Následky
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
neprihlásenia
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
pohľadávok:
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
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.
Mena
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
prihlasovaných referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
pohľadávok:
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.
Povinnosti
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
zabezpečených poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
veriteľov:
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený
iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
Iné údaje:
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. 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
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upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR 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. 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 )
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto pohľadávky:
a. pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi
(ďalej len "rozhodujúci deň");
b. budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
dlžníkovi;
c. pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu;
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania:
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok
pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto
pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm.
a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského 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 ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

Logging claims
Authority
Bankruptcy trustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic
receiving
applications:
How to apply:
In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply
mutatis mutandis.
Sample
claim It is annexed to this submission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is
taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a
receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the
application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation
period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32
para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason
for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.
The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall
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state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons
why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim.
The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.
Consequences of If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise
failure
to
file the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of
claims:
the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of
which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the
amount entered.
In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right,
within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.
Currency
of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
registered
administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the
claims:
European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount
of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.
Obligations
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
secured
reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories
creditors:
in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its
origin.
A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the
secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home
loan creditor. notify in writing.
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim
by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by
the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors'
meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the
estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.
Other data:
e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and
notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business
Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who
has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications
. The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is
filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivables are satisfied in bankruptcy:
(a) a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record
date");
(b) the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;
(c) a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar
year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,
(b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing
loan claim, unless it has been declared bankrupt,
(c)
a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;
(d) contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or
impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;
e)
monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;
(f) the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.
Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:
(a) a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such
claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; §
166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(b) a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;
(c)
a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(d) a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim;
(e)
the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;
(f)
labor claims against the debtor,
(g)
a fine under the Penal Code,
(h) non-monetary receivable.
Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be
required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several
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official languages inthat Member State, in the official language or one of the official languages ofthe place , in which the insolvency
proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicatedby the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website
of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K019481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Čmelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 44, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/82/2022-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/82/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 17. 03. 2022, sp. zn. 38Odk/82/2022-14, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 57/2022 dňa 23. 03. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Emília
Čmelková, nar. 19. 07. 1991, bytom Hlavná 44, 913 07 Zemianske Podhradie a do funkcie správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu: S297.
Týmto správca oznamuje, že účastníci 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. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 0903 475 596 alebo 0911 475 596.
JUDr. Karol Porubčin - správca

K019482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Čmelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 44, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/82/2022-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/82/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
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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bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Emília Čmelková, nar. 19. 07. 1991, bytom Hlavná 44, 913 07
Zemianske Podhradie.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K019483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Čmelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 44, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/82/2022-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/82/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Emília Čmelková, nar. 19. 07. 1991, bytom Hlavná 44, 913 07 Zemianske Podhradie (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/82/2022-14 zo dňa 17. 03. 2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Emília Čmelková, born July 19th 1991, Hlavná 44, 913 07
Zemianske Podhradie, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Trencin, No. 38OdK/82/2022-14 dated March 17th 2022 bankruptcy
procedure was declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 57/2022 dňa 23. 03.
2022. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 03. 2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
This resolution of the District Court was published OV No. 57/2022 dated March 23rd 2022. The resolution
became valid dated March 24th 2022. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/82/2022. 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.
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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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. 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 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. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/82/2022. 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.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

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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K019484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Zajíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2022 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka, Simona Zajíčková, nar. 16.1.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 362/43,
971 01 Prievidza, bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/85/2022 zo dňa 22.03.2022 vyhlásený
konkurz a za správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 61/2022 dňa 29.03.2022, právoplatnosť nadobudlo
dňa 30.03.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the Simona Zajíčková, nar. 16.1.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila
362/43, 971 01 Prievidza, (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District Court in
Trenčín No. 40OdK/85/2022 dated 22nd March 2022.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 61/2022 from 29th
March 2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 30th March 2022. This day was declared
bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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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Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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 (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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

152

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

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).
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.
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.
The claim shall be applied in euro.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 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 bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K019485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Zajíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2022 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka, Simona Zajíčková, nar. 16.1.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila
362/43, 971 01 Prievidza, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od
8.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle:
+421424440567 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K019486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Zajíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2022 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka, Simona Zajíčková, nar. 16.1.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza, v
súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K019487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/66/2022 S 1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/66/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka: Erik Blaho, nar. 02. 07. 1986, trvale bytom 911 01
Trenčín, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
ulici Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00 – 12:00
a od 12:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 (0)42 432 59 41 alebo
prostredníctvom e-mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca

K019488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/66/2022 S 1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/66/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka: Erik Blaho, nar. 02. 07. 1986, trvale
bytom 911 01 Trenčín, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS
40662022.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca
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K019489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/66/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/66/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Erik Blaho, nar. 02. 07. 1986, trvale bytom 911 01 Trenčín (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/66/2022 zo dňa 08. 03. 2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
51/2022 dňa 15. 03. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Erik Blaho, born 2nd July 1986, domiciled 911 01 Trenčín
(hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the District
Court Trenčín, No. 40OdK/66/2022 dated 08th March 2022, published in the Commercial bulletin No.
51/2022 from 15th March 2022, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2022 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín became valid on 16th March 2022. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, 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. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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.
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 trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca/bankruptcy trustee

K019490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišoňová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne 0, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/15/2022 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/15/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
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
Lenka Kišoňová, nar.: 30.12.1992, bytom 020 61 Lednické rovne (ďalej len ako „dlžník“), týmto oznamuje, že
dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 03.12.2021 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z písomnej
výpovede dlžníka zo dňa 10.03.2022 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je
vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Lenka Kišoňová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Lenka Kišoňová v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 29.03.2022
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K019491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kuman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/82/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/82/2022
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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka: Ivan Kuman, nar. 15. 04. 1969, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na ulici Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00
– 12:00 a od 12:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 (0)42 432 59
41 alebo prostredníctvom e-mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca

K019492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kuman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/82/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/82/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., ako správca dlžníka: Ivan Kuman, nar. 15. 04. 1969, trvale
bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403
5356 pod VS 40822022.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca

K019493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kuman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/82/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/82/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca 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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Ivan Kuman, nar. 15. 4. 1969, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/82/2022 zo dňa 17. 03. 2022 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 57/2022 dňa 23. 03. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Ivan Kuman, born 15th April 1969, domicile 018 41 Dubnica nad
Váhom (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the
District Court Trenčín, No. 40OdK/82/2022 dated 17th March 2022, published in the Commercial bulletin
No. 57/2022 from 23th March 2022, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2022 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín became valid on 24th March 2022. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, 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. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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.
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 trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca/bankruptcy trustee

K019494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudcovský Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Hašku 801 / 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1973
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. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/214/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/214/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
Správca JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316
898, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1707 vyhlásil 1. kolo dražby majetku
v konkurze dlžníka Branislav Hudcovský, nar. 27.04.1973, trvale bytom Ulica J. Hašku 801/20, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom
Dražobník/Navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Macík, správca s adresou kancelárie Piaristická 276/46, 911 01
Trenčín, zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1707, správca dlžníka
Branislav Hudcovský, nar. 27.04.1973, trvale bytom Ulica J. Hašku 801/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum konania dražby: 22.03.2022
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01 Trenčín
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 289/2022
Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby boli nasledujúce nehnuteľnosti (súbor majetku / vecí):
1. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 61 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor pre
okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany, katastrálne územie Považany:
Pozemky:
Parcelné číslo
495/1

Výmera v m²
495

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie

Spoluvlastnícky podiel
1/2

2. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 256 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor
pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany, katastrálne územie Považany:
Pozemky:
Parcelné číslo
496
497
498/1
498/3
501/1

Výmera v m²
99
101
383
399
880

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Záhrada
Záhrada
Záhrada

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Stavby:
Súpisné číslo
90
91

Na parcele číslo
496
497

Popis stavby
Rodinný dom
Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1

3. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 257 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany, katastrálne územie Považany:
Pozemky:
Parcelné číslo
498/2
501/2

Výmera v m²
82
22

Druh pozemku
Záhrada
Záhrada

Spoluvlastnícky podiel
1/2
1/2

vo vlastníctve dlžníka: Branislav Hudcovský, nar. 27.04.1973, trvale bytom Ulica J. Hašku 801/20, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom.
S poukazom na § 167h ods. 1 a ods. 3, ďalej § 167j ods. 1 a § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bol predmet dražby zapísaný správcom do súpisu majetku dlžníka.
Opis predmetu dražby:
Pozemok C-KN parcela č. 495/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 495 m² so spoluvlastníckym podielom
dlžníka vo veľkosti 1/2 a pozemok C-KN parcela č. 496, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m² so
spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a pozemok C-KN parcela č. 497, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 101 m² so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a pozemok C-KN parcela č. 498/1,
záhrada o výmere 383 m² so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a pozemok C-KN parcela č.
498/3, záhrada o výmere 399 m² so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a pozemok C-KN parcela
č. 501/1, záhrada o výmere 880 m² so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a stavba postavená na
parcele č. 496, so súpisným č. 90 so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a stavba postavená na
parcele č. 497, so súpisným č. 91 so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/1 a pozemok C-KN parcela
č. 498/2, záhrada o výmere 82 m² so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/2 a pozemok C-KN parcela
č. 501/2, záhrada o výmere 22 m² so spoluvlastníckym podielom dlžníka vo veľkosti 1/2, katastrálne územie
Považany, obec Považany, okres Nové Mesto nad Váhom. Speňažované / dražené nehnuteľnosti sú umiestnené
v zastavanom území obce Považany, v uličnej zástavbe pozdĺž pozemnej komunikácie. Terén v mieste
speňažovaných nehnuteľností je prevažne rovinatý. Prístup k pozemku a stavbám je z verejnej komunikácie,
ktorá vedie popred nehnuteľnosti.
Stavby so s.č. 90 a 91 sú budovami určenými predovšetkým na rodinné bývanie, podľa čl. 7.1 STN 73 4301 ide o
"radové" rodinné domy, tieto sú prízemné, majú valbovú strechu pokrytú plechovou strešnou krytinou. Okná sú
drevené, plochy stien prevažujú na báze minerálnych látok.
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel dlžníka k nehnuteľnostiam tak, ako je špecifikovaný v časti:
Označenie predmetu dražby.
V blízkosti speňažovaných nehnuteľností sa nachádza kompletná občianska vybavenosť – pohostinstvo,
potraviny, obecný úrad, zastávka autobusu a vlakové nástupište.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Poznámky zapísané na LV č. 61 pre k.ú. Považany:
P1 81/07 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č.643/320/7344/07/Ide -VZ 95/07
P1 118/08 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č. 643/320/37085/08/Ned -VZ
116/08
P232/11- Poznámka obmedzujúca Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 201/2008 predajom
nehnuteľností na spoluvlastnícky podiel pre vl.pod B2, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva
Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 48/11
P233/11- Poznámka obmedzujúca Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností EX
358/2006, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 49/11
P 239/11 - Poznámka obmedzujúca Exekučný príkaz EX 358/2006 na vykonanie exekúcie predajom
nehnuteľností pre vl.pod B2, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zm.č. 49/11
P 240/11 - Poznámka obmedzujúca Exekučný príkaz EX 201/2008 na vykonanie exekúcie predajom
nehnuteľností pre vl.pod B2 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor zm.č. 50/11
Ťarchy zapísané na LV č. 61 pre k.ú. Považany:
Vklad záložného práva pre Investičnú banku,š.p., pob. Nitra -VZ 59/92
Zriadenie exekučného záložného práva EX 01/97, Exekútorský úrad Trenčín, Mgr. Eva Miklovičová - VZ 54/98
Z 1573/07 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č.643/320/7344/07/Ide -VZ 95/07
Z 2933/08 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č. 643/320/37085/08/Ned -VZ
116/08
Z 3494/08 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 741/2003, Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr.
Mária Krasňanová -VZ 135/08
Z 2719/2010 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 1551/06, Exekútorský úrad Prievidza, JUDr. René
Matuška - VZ 94/10
Z 1601/2011 - Exekučný príkaz EX 358/2006 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva pre
vl.pod B2, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 49/11
Z 1600/2011 - Exekučný príkaz EX 201/2008 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva pre
vl.pod B2, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 50/11
Poznámky zapísané na LV č. 256 pre k.ú. Považany:
PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUT. EX 1094/97, EXEKÚT. ÚRAD PÚCHOV,
JUDR.MARTIŠÍK -VZ 8/99
UPOVEDOMENIE O VYKONANÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUĆNÉHO ZÁLOŽ. PRÁVA EX 741/2003,
EXEKÚT. ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA, BC. MÁRIA KRASŇANOVÁ -VZ 37/04
P1 81/07 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č.643/320/7344/07/Ide -VZ 95/07
P1 118/08 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č. 643/320/37085/08/Ned -VZ
116/08
P232/11- Poznámka obmedzujúca Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností EX
201/2008, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 48/11
P233/11- Poznámka obmedzujúca Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 358/2006 predajom
nehnuteľností , Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 49/11
P 239/11 - Poznámka obmedzujúca Exekučný príkaz EX 358/2006 na vykonanie exekúcie predajom
nehnuteľností , Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 49/11
P 240/11 - Poznámka obmedzujúca Exekučný príkaz EX 201/2008 na vykonanie exekúcie predajom
nehnuteľností , Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 50/11
Ťarchy zapísané na LV č. 256 pre k.ú. Považany:
VKLAD ZÁLOŽ.PRÁVA PRE INV.BANKU NITRA PARC.Č. 496, 497, 498/1, 498/3, 501/1 - VZ 59/92, 109/18
PRÁVO DOŽIVOT.UŽÍVANIA PRE JOZEFA MALÁKA (NAR.4.7.1946) P.Č. 496, 501/1 - VZ 27/93, 109/18
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ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽ.PRÁVA EX 01/97, EXEKÚT. ÚRAD TRENČÍN, MGR.MIKLOVIČOVÁ - VZ
54/98
ZRIADENIE ZÁLOŽ.PRÁVA PRE DAŇOVÝ ÚRAD N.MESTO N.VÁH. Č.643/310/24465/00/ŠTRU, NEHN.DOM
S.Č.91 NA P.Č.497, P.Č.497,498/1,498/3,501/1 - VZ 60/00
ZRIADENIE EXEKUČ. ZÁLOŽ. PRÁVA EX 330/08/2001, EXEKÚT. ÚRAD SEREĎ, JUDR.HORVÁTH - VZ 26/03
Z 2768/06 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 741/2003, Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr.
Krasňanová -VZ 107/06
Z 1573/07 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č.643/320/7344/07/Ide - VZ 95/07
Z 2933/08 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č. 643/320/37085/08/Ned -VZ
116/08
Z 2719/2010 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 1551/06, Exekútorský úrad Prievidza, JUDr. René
Matuška - VZ 94/10
Z 1601/2011 - Exekučný príkaz EX 358/2006 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva,
Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 49/11
Z 1600/2011 - Exekučný príkaz EX 201/2008 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva,
Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová-súdny exekútor -zm.č. 50/11
Iné údaje zapísané na LV č. 256 pre k.ú. Považany:
Z 4409/2016 - výmaz vecného bremena - zm.č. 3/17
ZÁKAZ NAKLADANIA S NEHN.DOM S.Č.91 NA P.Č.497, P.Č.497,498/1,498/3,501/1 POČAS TRVANIA
ZÁLOŽ.PRÁVA PRE DAŇOVÝ ÚRAD N.MESTO N.VÁH. Č.643/310/24465/00/ŠTRU - VZ 60/00
Poznámky zapísané na LV č. 257 pre k.ú. Považany:
P1 81/07 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č.643/320/7344/07/Ide -VZ 95/07
P2 147/07 - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností EX
358/2006, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Šteinerová - VZ 98/07
P1 118/08 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č. 643/320/37085/08/Ned -VZ
116/08
P1 11/09 - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností EX 358/2006,
Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová -VZ 16/09
P1 21/10 - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 201/2008, Exekútorský
úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová -VZ 4/10
P1 22/10 - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností EX 201/2008,
Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Eva Šteinerová -VZ 5/10
Ťarchy zapísané na LV č. 257 pre k.ú. Považany:
VKLAD ZÁLOŽ.PRÁVA PRE INVEST.BANKU,S.P. POB.NITRA -59/92
Zriadenie exekučného záložného práva EX 01/97, Exekútorský úrad Trenčín, Mgr. Eva Miklovičová -VZ 54/98
Z 2768/06 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 741/2003, Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr.
Krasňanová -VZ 107/06
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Z 1573/07 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č.643/320/7344/07/Ide -VZ 95/07
Z 2933/08 - Záložné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom č. 643/320/37085/08/Ned -VZ
116/08
Z 337/09 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 358/2006, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom,
JUDr. Eva Šteinerová -VZ 16/09
Z 228/10 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 201/2008, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom,
JUDr. Eva Šteinerová -VZ 5/10
Z 2719/2010 - Zriadenie exekučného záložného práva EX 1551/06, Exekútorský úrad Prievidza, JUDr. René
Matuška - VZ 94/10
Podľa informácií správcu, predmet dražby nie je zaťažený žiadnym nájomným vzťahom a nie je osobne užívaný
dlžníkom. Právo doživotného užívania pre Jozefa Maláka je zapísané na liste vlastníctva č. 256 pre k.ú. Považany
a to vo vzťahu ku p. č. 496, 501/1.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 167f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na majetok podliehajúci konkurzu
nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
V zmysle § 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak bol vyhlásený konkurz, ide o
dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol
vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.
V zmysle § 167f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, exekučné záložné právo k
dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
V zmysle § 167k ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, speňažením zaťaženého majetku
zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie
práva.
Cena predmetu dražby: 38.105,00 Eur
Najnižšie podanie: 38.105,00 Eur
Cena dosiahnutá vydražením: 52.800,00 Eur
Predmet dražby: Vydražený
Výsledok dražby: Úspešná
Licitátor: JUDr. Juraj Macík, nar. 12.01.1988, Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby: Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01 Trenčín
V Trenčíne, dňa 26. 03. 2022
JUDr. Juraj Macík, správca dlžníka Branislav Hudcovský

K019495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kissová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová nad Váhom 5, 945 01 Vrbová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

166

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/64/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/64/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Katarína Kissová, nar. 19.03.1964, bytom Vrbová nad Váhom č. 5 (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako
„ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom, vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K019496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 420 / 41, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/62/2022 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/62/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf
Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod..

K019497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 420 / 41, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/62/2022 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/62/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:
- číslo účtu: 4013133070/7500
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- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070
- BIC: CEKOSKBX
- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
- účet vedený v ČSOB a.s.

K019498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 420 / 41, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/62/2022 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/62/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 21.03.2022, č.k. 28OdK/62/2022, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 25.03.2022, č. OV 59/2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Roman Karvay,
narodený 21.02.1967, IČO: 32786671, bytom Nitrianska 420/41, 941 06 Komjatice. V zmysle zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej
podstaty, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 28OdK/62/2022. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v Nitre v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V
prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
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dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty

Notification to foreign creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Nitra from 08th of March 2022, No. 28OdK/62/2022, published in Commercial Journal on the 21th of March
2022, OV No. 59/2022 the bankruptcy was declared on the estate of Roman Karvay, date of birth 21.02.1967,
IČO: 32786671, bytom Nitrianska 420/41, 941 06 Komjatice, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy 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 the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovakia, to the No. 28OdK/62/2022. Registrations that will not be delivered on time will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise
security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following
the publication of Resolution District Court in Nitra in the Business Journal. Creditors whose claims arise in the
future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same
way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor
must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and registration form has to be signed. 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. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall 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. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered
in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee

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

169

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

K019499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapusta Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 399, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/120/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/120/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Milan
Kapusta, narodený 19.05.1974, bytom 956 08 Horné Obdokovce 399, podnikajúci pod obchodným menom: Milan
Kapusta, s miestom podnikania 956 08 Horné Obdokovce 399, IČO: 43 126 740, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 08.12.2016 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že
správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že v zmysle ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR 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 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 28.03.2022
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K019500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podsklan Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/53/2020 z 20.02.2020 zverejneným 27.02.2020 v Obchodnom
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vestníku 40/2020 súd vyhlásil na majetok dlžníka: Ľubomír Podsklan, nar. 30.09.1962, bytom Svätourbanská
127/38, 949 11 Nitra - Zobor konkurz a ustanovil do funkcie správcu Slovenskú insolvenčnú k.s., so sídlom
kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1552.
Zistený majetok dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
81/2020 vydanom 28.04.2020, K034661.
Správca v Obchodnom vestníku 169/2020 vydanom 02.09.2020, K066182 oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Zo speňaženia všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok vo výške 2.489,- EUR, odmena správcu z výťažku
podľa ust. § 22 ods. 1 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 (ďalej len Vyhlášky) vo výške 352,06 EUR, paušálna náhrada nákladov za prácu s registrom
úpadcov podľa ust. § 24a Vyhlášky vo výške 18,70 EUR, paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
správcu podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky za mesiace február 2020 až september 2020 vo výške 240,- EUR,
súdny poplatok vo výške 4,50 EUR, poplatky za vedenie účtu od 02/2020 do 09/2020 vo výške 56,- EUR,
poštovné vo výške 3,90 EUR. Uspokojenie veriteľov: TELERVIS PLUS a.s. suma vo výške 103,04 EUR; PROFI
CREDIT Slovakia, s. r. o. suma vo výške 781,99 EUR; AGROTEC Slovensko s.r.o. suma vo výške 55,94 EUR;
Poštová banka, a.s. suma vo výške 7,56 EUR; Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave suma vo výške
21,68 EUR; Slovenská konsolidačná, a.s. suma vo výške 843,64 EUR.
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K019501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Géjza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 505, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/54/2022 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/54/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Gejza Nagy, narodený 30.11.1980, bytom
946 35 Búč 505, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom OS Nitra pod č. k.
23OdK/54/2022, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2022 dňa 18. marca 2022
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Štefánikova
trieda 71, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.00 hod. do
12.00 hod. a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 911 667 290, alebo e-mailom na
adrese tomas.christov@gmail.com.
Ing. Tomáš Christov – správca

K019502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Géjza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 505, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/54/2022 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/54/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Christov, správca dlžníka Gejza Nagy, narodený 30.11.1980, bytom 946 35 Búč 505, zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v
Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je
možné zložiť kauciu pri popretí prihlásenej pohľadávky konkurzných veriteľov je IBAN: SK68 1100 0000 0029
4506 3034. Ako variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre prijímateľa
je potrebné uviesť sp. zn. 23OdK/54/2022. Aby bolo popretie veriteľom účinné, je potrebné doručiť podanie na
predpísanom tlačive.

Ing. Tomáš Christov – správca

K019503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotianová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Damjanichova ul. 221 / 2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1992
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/63/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/63/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 0950/898 854..
Insolvency Management Group, k. s., správca

K019504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotianová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Damjanichova ul. 221 / 2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1992
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/63/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/63/2022
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca

K019505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotianová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Damjanichova ul. 221 / 2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1992
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/63/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/63/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
Nikoleta Kotianová, nar 14.10.1992, trvale bytom: Damjanichova 221/2, 945 01 Komárno Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/63/2022, zo dňa 21.03.2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor Nikoleta Kotianová, date of birth 14.10.1992, address : Damjanichova 221/2, 945 01
Komárno our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 28OdK/63/2022,
dated on 21.03.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 59/2022 dňa 25.03.2022.
Dňom 26.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 59/2022 on 25.03.2022.
Bankruptcy was declared on of 26.03.2022
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
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byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an 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. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvayová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 282 / 7, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/9/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/9/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 25.3.2022 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, IČO: 307 945 36 so sídlom Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany
s prihlásenou sumou 117,60 Eur, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K019507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvayová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 282 / 7, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/9/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/9/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 25.3.2022 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., IČO: 247 851 99 so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika s prihlásenou sumou 869,60 Eur, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K019508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Földi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 331, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/24/2022 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/24/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Ondrej Földi, nar. 11.11.1963, bytom Hontianska Vrbica 331, 935 55 Hontianska Vrbica (ďalej
tiež ako „dlžník"), týmto v súlade s § 167n ods. 1 posledná veta v spojední s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“), vyhlasuje I. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
1. Hnuteľná vec: automobil tov. značky ŠKODA FABIA, farba: béžová Sahara metalíza, VIN:
TMBPW16Y154323148, zdvihový objem valcov 1198.0 cm3, výkon motora: 40 kW, dátum prvej evidencie vozidla:
20.06.2005, závady/diely na opravu: práva + ľavá vonkajšia manžeta homokin. kĺbu, práva + ľavá brzdová hadica,
právy + ľavý simerering prevodky a poloosi, pružný diel výfuku, katalyzátor, pravý krajný a spodný guľový čap,
ľavý predný zámer dverí, ľavá + práva strana okien, predné brzdy komplatne kotúče a platničky, drážkový remeň,
sacia hadica vzduchového filtra, snímač polohy vačkového hriadeľa, autobatéria, snímač uhlu riadenia, ľavý zadný
blasník s koróziou, súpisová hodnota: 200,00 Eur
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu JUDr. Marián Dobiš, správca,
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, v uzatvorenej obálke s označením „Ponukové konanie - I. Kolo – Földi – neotvárať“
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku
(ďalej tiež ako „lehota na predkladanie ponúk“). Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199
ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu vo formáte IBAN: SK23 1111 0000 0010
3812 9007 zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť: a) v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko, b) spisovú značku konkurzu: 30OdK/24/2022. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade
tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v
lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko, v prípade fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, IČO, miesto podnikania a výpis z
príslušného registra a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac. Ponuka musí taktiež obsahovať opis súpisovej zložky majetku s uvedením jej poradia a
typu a návrh ponúkanej kúpnej ceny za túto súpisovú zložku, ktorá musí byť minimálne vo výške 100% jej
súpisovej hodnoty.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, v prípade ktorých 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. V prípade, že víťazný záujemca v lehote 10 dní od oznámenia
víťazstva jeho ponuky neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo
ponukového konania. Záloha v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
7.Všetky náklady spojené s prevzatím majetku a prepisom majetku v príslušnom registri znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí preložené ponuky a oznámi záujemcom výsledok do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk a následne do 30 kalendárnych dní uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. +421 915 342 848
alebo e-mailom na adrese: office@ak-dobis.sk.
9. 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.
10. 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 Nitre, dňa 28.03.2022
JUDr. Marián Dobiš, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lužica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Blahu 5188/9, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/22/2022 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ladislav Timuľák, správca v konkurze dlžníka: František Lužica, nar. 15.07.1984, bytom P. Blahu
5188/9,940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, týmto v súlade s ust. §28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v platnom znení, zapísal dňa 28.03.2022 do zoznamu pohľadávok pohľadávku, uplatnenú
prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 5
Veriteľ:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Krajského súdu Hradec Králové, oddiel C, vložka č.
33753
Prihlásená suma pohľadávky č. 5:

1.757,24 EUR

V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie pohľadávok
iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na
nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu IBAN
SK66 7500 0000 0040 2758 4649, variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ladislav Timuľák
Správca dlžníka

K019510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Patho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balassiho 717 / 55, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adrián Patho, nar. 19.07.1979, bytom Balassiho
717/55, 943 01 Štúrovo (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 28/2022zo dňa 10.02.2022, K008578.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
P.
č. Popis hnuteľnej veci

Hnuteľná vec
Stav
Pribl. rok Súpisová
opotreb. výroby hodnota

Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO CLASSIC
6K/AEY/., VIN: WVWZZZ6KZXR544545, ŠPZ: NZ301FK,
kategória M1, farba: zelená metalíza, karoséria: AA sedan,
1 stav tachometra 257011 km
použitá

1999

500,00 €

Poznámka
STK a EK platná do 14.05.2023, technický
stav
automobilu
zodpovedá
veku
a najazdeným km, nepojazdný, osobné
motorové vozidlo sa Balassiho 717/55, 943
01 Štúrov

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 6K/AEY/., VIN: WVWZZZ6KZXR544545,
ŠPZ: NZ301FK, kategória M1, farba: zelená metalíza, karoséria: AA sedan, stav tachometra 257011
km, rok výroby 1999, STK a EK platná do 14.05.2023, technický stav automobilu zodpovedá veku a
najazdeným km, nepojazdný, osobné motorové vozidlo sa Balassiho 717/55, 943 01 Štúrovo.

2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
31OdK/278/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
31OdK/278/2021 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubský Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 159 / 37, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2022 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2022
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 č. k. 28OdK/15/2022-18 zo dňa 01.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Anton Dubský, nar. 06.06.1948, bytom Mlynská 159/37, 936 01 Šahy. Zároveň som bola uznesením
Okresného súdu Nitra č. k. 28OdK/15/2022-18 zo dňa 01.02.2022 ustanovená do funkcie správcu majetku
dlžníka (ďalej len „dlžník“).
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Anton Dubský, nar. 06.06.1948, bytom Mlynská 159/37, 936 01
Šahy, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.11.2021 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
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: Anton Dubský, nar. 06.06.1948, bytom Mlynská
159/37, 936 01 Šahy, zrušuje.

K019512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévaiová Georgína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 1040/58 1040/58, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/37/2022 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/37/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku oddelenej a všeobecnej podstaty
Dlžníka

Georgína Lévaiová, rod. Ďuráčová, nar. 31.10.1970, bytom Marcelová, Žitavská 1040/58

správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značka správcu S 1485
·

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

V Komárne dňa 29.03.2021

K019513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drevaňová Radmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 788 / 15, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/40/2022 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/40/2022
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Dlžníka

Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

Stavba:
LV

Stavba Súpisné
číslo
2360 437
437

Popis stavby
Predajný
stánok
predajňa dom. výrobkov

Katastrálne
územie
– Čaka

Obec Ulica Orientačné
číslo
Čaka

Štát Spoluvlastnícky
podiel
SR 1/1

Súpisová
hodnota
25000,- Euro

Záložné právo k vyššie uvedeným hnuteľným veciam v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry, so sídlom
Hraničná 12, Bratislava, IČO: 30794323, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 4390/14 zo dňa
26.06.2015, registrované na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor č.p. 3572/2 – vz. 140/15, vo vlastníctve
Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany, Podiel 1/1,
zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 9. Zabezpečená suma 47986,- Euro, poradie
zabezpečovacieho práva 1.
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V Komárne dňa 29.03.2022

K019514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szőlősy Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 699 / 37, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/8/2022 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci oddlženia konkurzom dlžníka: Peter Szőlősy, narodený 18.07.1953, bytom Ďumbierska 699/37, 949 01
Nitra - Chrenová, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
týmto oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Komárne dňa 29. 03. 2022

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K019515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pihík Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 98 / 192, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/5/2022 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/5/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania
Správca v konkurznom konaní dľžníka Igor Pihik, nar 13.2.1977 bytom Krušovce, Štefanikova 98/192 vyhlasuje II.
kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžnika. Predmetom predaja je
majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.44/2022 zo dňa 4.3.2022.
Predmetom predaja je hnuteľnosť:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- osobne motorové vozidlo VOLKSWAGEN SHARAN 7M,
22.1.2020, bez TSK. Datum prvej evidencie v SR 10.2.2014.

VIN

Deň vydania: 01.04.2022

WvWZZZ7MZXVO45347, vlastníkom od

Súpisova hodnota 500,- €.
Podmienky ponukového konania
1. Ponúku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote 10 dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla správcu 945 01 Komárno, Nádvorie Európy 32/1 v zalepenej
obálke s označením ponukove konanie č.30Odk/5/2022. "NEOTVÁRAŤ" v ktorej uvediete ponuknutú výšku
kúpnej ceny, svoje identifikačné údaje a doloží -právnicka osoba a fyzická osoba podnikateľ výpis z obchodného
alebo živnostenského registra ( nie starší ako 30 dní), občan -nepodnikateľ platný doklad totožnosti.
2 .Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne správca.
3.Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, a č. účtu na ktorý bude
zaplatená
ponúknuta
suma.
4. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizu- je
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r, ods.2 ZoKR, za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
uhradí na
účet
spávcu
do
10
dní
od
vyhodnotenia
ponúk.
5. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
Správca JUDr. Mariana Zavacká

K019516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbaň 308, 940 36 Rúbaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2022 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Michal Balog, nar. 30.10.1962, bytom Rúbaň 308, 940 36 Rúbaň, spis.
zn.: 30OdK/13/2022, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. §-u 167h
ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 29.03.2022
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K019517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MaSiLIB, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovítová 56 / 0, 951 44 Ľudovítová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 844 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 28K/6/2020 zo dňa 08.04.2021 konkurz na
majetok dlžníka : MaSiLIB, s.r.o., so sídlom Ľudovítová 56, 951 44 Ľudovítová, IČO: 52 844 927 a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie
831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
70/2021 dňa 14.04.2021. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 15.04.2021 sa
považuje konkurz za vyhlásený.
Okresný súd Nitra uznesením sp. zn. 28K/6/2020 -194 zo dňa 26.04.2021, uznal konkurz za malý. Uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2021 dňa 03.05.2021, číslo zverejnenia: K020117.
Ustanovený správca Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s §28 ods. 3 tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávky do Zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v konkurznej veci č.k.
28K/6/2020 S1932.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 29.03.2022 v konkurznej veci č.k. 28K/6/2020 S1932 do
Zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, IČO: 424995000014, so sídlom: Damborského 5, 949 01 Nitra,
Slovenská republika; prihlásená na Prihláške pohľadávky č.2 zo dňa 28.03.2022, doručenej s prílohami správcovi
dňa 28.03.2022; v celkovej výške 4.363,47€ (slovom: Štyritisíctristošesťdesiattri 47/100 eur).
V Nových Zámkoch, dňa 29.03.2022
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K019518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 385, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
Považská 18, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/97/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/97/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca Ing. Marta Kulichová, značka správcu S1976 (ďalej ako „správca“), bola Uznesením Okresného súdu
Nitra č. 28OdK/97/2021 – 19 zo dňa 31.05.2021, ustanovená do funkcie správcu vo veci vyhláseného konkurzu
na dlžníka Jozef Balogh, nar. 13.02.1970, bytom Veľké Kosihy 385, 946 21 Veľké Kosihy (ďalej ako „dlžník“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 107/2021 dňa 04.06.2021.
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V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“): „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu
majetku ako aj vyjadrenia dlžníka, som ako správca zistila, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý som v zmysle
ustanovenia §167h ZoKR zaradila do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV č. 138/2021 vydanom dňa 20.07.2021.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený OV č. 41/2022 vydanom dňa 01.03.2022.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Jozef Balogh, nar. 13.02.1970, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Jozef Balogh, nar. 13.02.1970, občan
SR, vedený pod sp. zn. 28OdK/97/2021 S1976, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
V Nových Zámkoch dňa 29.03.2022
Ing. Marta Kulichová, správca

K019519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Motylová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážského brehu 157/13, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/21/2022 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/21/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamujem, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok bola správcovi dňa 29.03.2022 doručená prihláška
veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03
Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199, ktorou si veriteľ uplatnil 1 pohľadávku vo výške 2415,20
EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K019520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vontszemü Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolce 191, 946 17 Sokolce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1977
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
Považská 18, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V právnej veci vyhláseného konkurzu č. 28OdK/202/2021 vedeného na dlžníka Magdaléna Vontszemü, nar.
29.12.1977, bytom Sokolce 191, 946 17 Sokolce, bol Obchodnom vestníku č. 226/2021 vydanom dňa
25.11.2021 zverejnený súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Za účelom speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty boli v Obchodnom vestníku
zverejnené 3 kolá verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) nasledovne:
·
·
·

I. kolo bolo uverejnené v OV č. 24/2022 dňa 04.02.2022;
II. kolo bolo uverejnené v OV č. 36/2022 dňa 22.02.2022;
III. kolo bolo uverejnené v OV č. 48/2022 dňa 10.03.2022.

Do kancelárie správcu v I., II. ani v III. kole VPK nebola doručená ponuka žiadneho záujemcu.
Vzhľadom na to, že sa predmetný majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, v zmysle §167p
ods. 2 ZKR, majetok prestáva podliehať konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 29.03.2022
Ing. Marta Kulichová, správca

K019521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szolár Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janov dvor 7392 / 10A, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
Považská 18, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/253/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/253/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V právnej veci vyhláseného konkurzu č. 23OdK/253/2021 vedeného na dlžníka Ondrej Szolár, narodený
06.10.1984, bytom Janov dvor 7392/10A, 940 02 Nové Zámky, bol Obchodnom vestníku č. 8/2022 vydanom
dňa 13.01.2022 zverejnený súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Za účelom speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty boli v Obchodnom vestníku
zverejnené 3 kolá verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) nasledovne:
·
·
·

I. kolo bolo uverejnené v OV č. 24/2022 dňa 04.02.2022;
II. kolo bolo uverejnené v OV č. 36/2022 dňa 22.02.2022;
III. kolo bolo uverejnené v OV č. 48/2022 dňa 10.03.2022.

Do kancelárie správcu v I., II. ani v III. kole VPK nebola doručená ponuka žiadneho záujemcu.
Vzhľadom na to, že sa predmetný majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, v zmysle §167p
ods. 2 ZKR, majetok prestáva podliehať konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 29.03.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Ing. Marta Kulichová, správca

K019522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuťková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94901 Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/1/2022 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/1/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca v konkurznom konaní č. 23OdK/1/2022 vedenom na dlžníka Eva Kuťková, narodená
15.11.1986, bytom 949 01 Nitra, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka,
vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník je
vlastníkom nasledovného majetku, ktorý som v zmysle §167h ods. 1 ZKR zapísal do súpisu:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1:
Typ súpisovej zložky: Pozemok
Popis: parcela registra „E“ č. 236/16 o výmere 10000 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 7825, k.
ú. Horné Krškany, okres Nitra, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/90.
Súpisová hodnota súpisovej zložky č. 1:

55,- EUR

V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
V Nových Zámkoch dňa 29.03.2022
Ing. Jozef Kulich, správca

K019523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RURKI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 043 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

27K/2/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: RURKI, s.r.o., so sídlom Cintorínsky rad č. 184/14, 945 01 Komárno, IČO:
47 043 636 (ďalej ako „úpadca“), v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.: 27K/2/2019, týmto
oznamuje, že v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZoKR, po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru zo dňa
22.03.2022 vylúčil zo Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, nižšie uvedený majetok:

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Fiskálna tlačiareň, zn.: EFox-T-Elcom RP80, sériové číslo: BOHU000334, farba: čierna
Stav:
zodpovedajúci veku a dobe užívania.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,- EUR

P.č. Typ
súpisovej
zložky
majetku
3. Peňažná
pohľadávka
4. Peňažná
pohľadávka
5. Peňažná
pohľadávka
6. Peňažná
pohľadávka
7. Peňažná
pohľadávka
8. Peňažná
pohľadávka
9. Peňažná
pohľadávka
10. Peňažná
pohľadávka
11. Peňažná
pohľadávka
12. Peňažná
pohľadávka
13. Peňažná
pohľadávka
14. Peňažná
pohľadávka
15. Peňažná
pohľadávka
16. Peňažná
pohľadávka
17. Peňažná
pohľadávka
18. Peňažná
pohľadávka
19. Peňažná
pohľadávka
20. Peňažná
pohľadávka
21. Peňažná
pohľadávka
22. Peňažná
pohľadávka
23. Peňažná
pohľadávka
24. Peňažná
pohľadávka
25. Peňažná
pohľadávka

Dlžník

Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900

Právny dôvod splatnosť
vznik
/ Faktúra

suma
(súpisová
hodnota v EUR)

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017072

05.03.2018 15.219,55 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017058

14.02.2018 9.315,66 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017059

15.02.2018 8.365,77 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017060

16.02.2018 21.087,36 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017061

16.02.2018 18.179,55 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017062

17.02.2018 27.820,28 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017063

17.02.2018 12.917,18 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017064

20.02.2018 3.938,07 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017066

21.02.2018 11.572,30 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017067

22.02.2018 9.607,44 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017068

23.11.2017 27.388,53 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017069

27.11.2017 27.388,53 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017071

04.03.2018 7.663,32 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017057

13.02.2018 8.548,65 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017073

06.03.2018 31.146,47 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017074

07.03.2018 17.970,57 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017075

08.03.2018 13.872,50 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017076

09.03.2018 11.104,44 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017077

11.03.2018 9.979,87 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017078

12.03.2018 7.108,92 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017079

13.03.2018 7.149,18 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017080

14.03.2018 10.266,01 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017081

15.03.2018 37.147,79 €

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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26. Peňažná
pohľadávka
27. Peňažná
pohľadávka
28. Peňažná
pohľadávka
29. Peňažná
pohľadávka
30. Peňažná
pohľadávka
31. Peňažná
pohľadávka
32. Peňažná
pohľadávka
33. Peňažná
pohľadávka
34. Peňažná
pohľadávka
35. Peňažná
pohľadávka
36. Peňažná
pohľadávka
37. Peňažná
pohľadávka
38. Peňažná
pohľadávka
39. Peňažná
pohľadávka
40. Peňažná
pohľadávka
41. Peňažná
pohľadávka
42. Peňažná
pohľadávka
43. Peňažná
pohľadávka
44. Peňažná
pohľadávka
45. Peňažná
pohľadávka
46. Peňažná
pohľadávka
47. Peňažná
pohľadávka
48. Peňažná
pohľadávka
49. Peňažná
pohľadávka
50. Peňažná
pohľadávka
51. Peňažná
pohľadávka
52. Peňažná
pohľadávka
53. Peňažná
pohľadávka
54. Peňažná
pohľadávka
55. Peňažná
pohľadávka
56. Peňažná
pohľadávka
57. Peňažná
pohľadávka
58. Peňažná
pohľadávka
59. Peňažná
pohľadávka
60. Peňažná

Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so
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sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017082

18.03.2018 19.980,48 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017083

19.03.2018 19.146,89 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017084

20.03.2018 20.728,80 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017086

21.03.2018 9.362,39 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017026

02.12.2017 18.658,08 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017039

16.01.2018 24.792,47 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017027

03.12.2017 28.114,08 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017028

04.01.2018 15.865,92 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017029

05.01.2018 15.865,92 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017030

09.01.2018 12.498,75 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017031

10.01.2018 12.498,75 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017032

06.01.2018 12.552,00 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017033

07.01.2018 4.992,00 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017034

11.01.2018 4.368,95 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017035

12.01.2018 19.210,27 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017036

13.01.2018 17.401,71 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017037

14.01.2018 25.225,03 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017038

15.01.2018 25.575,40 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017056

10.02.2018 5.260,86 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017040

18.01.2018 24.008,40 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017041

19.01.2018 28.620,00 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017042

20.01.2018 20.916,00 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017043

21.01..2018 10.164,96 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017044

23.01.2018 7.818,12 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017047

02.02.2018 7.694,40 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017048

03.02.2018 7.694,40 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017049

04.02.2018 14.398,55 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017050

04.02.2018 21.355,81 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017051

06.02.2018 26.798,18 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017052

08.02.2018 24.019,85 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017053

07.02.2018 26.430,30 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 2017055

09.11.2018 7.655,76 €

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180107 15.08.2018 12.389,02 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180122 14.09.2018 17.248,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180121 12.09.2018 12.751,20 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180120 12.09.2018 16.173,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180119 11.09.2018 6.570,90 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180118 10.09.2018 5.952,55 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180117 06.09.2018 18.240,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180116 05.09.2018 17.640,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180115 05.09.2018 15.120,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180114 06.09.2018 12.672,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180113 04.09.2018 15.548,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180112 20.08.2018 13.809,42 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180111 17.08.2018 20.385,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180110 16.08.2018 11.526,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180109 16.08.2018 19.962,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180108 15.08.2018 23.411,15 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180123 14.09.2018 14.660,80 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180106 14.08.2018 14.469,44 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180105 14.08.2018 4.095,41 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180104 06.08.2018 5.741,82 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180103 06.08.2018 5.967,36 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180102 05.08.2018 4.788,05 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180101 28.07.2018 10.684,08 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180100 27.07.2018 18.697,14 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180099 27.07.2018 18.697,14 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180098 26.07.2018 17.800,20 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180097 26.07.2018 18.393,54 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180096 23.07.2018 8.379,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180095 23.07.2018 2.196,48 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180094 22.07.2018 755,04 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180093 22.07.2018 14.013,84 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180092 13.07.2018 14.384,16 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180091 12.07.2018 17.880,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180140 20.10.2018 7.781,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180154 25.11.2018 3.001,44 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180153 24.11.2018 9.529,84 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180152 23.11.2018 6.625,80 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180151 17.11.2018 13.039,49 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180150 16.11.2018 13.039,49 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180149 15.11.2018 16.545,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180148 14.11.2018 19.008,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180147 13.11.2018 20.160,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180146 08.11.2018 6.879,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180145 03.11.2018 16.383,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180144 02.11.2018 7.056,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180143 01.11.2018 10.820,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180142 22.10.2018 4.806,20 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180141 21.10.2018 4.428,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180124 16.09.2018 16.924,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180139 18.10.2018 6.625,80 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180138 16.10.2018 631,80 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180137 15.10.2018 7.056,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180136 14.10.2018 7.298,28 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180135 13.10.2018 19.462,08 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180134 12.10.2018 18.949,92 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180133 11.10.2018 18.298,80 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180132 11.10.2018 15.127,84 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180131 27.09.2018 6.447,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180130 27.09.2018 13.278,72 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180129 23.09.2018 6.174,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180128 23.09.2018 11.420,40 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180127 18.09.2018 5.644,80 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180126 17.09.2018 9.072,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180125 16.09.2018 15.758,40 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180003 10.04.2018 15.191,80 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180028 07.05.2018 2.267,74 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180050 23.05.2018 10.629,47 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180049 22.05.2018 8.988,67 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180048 21.05.2018 15.549,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180047 20.05.2018 15.549,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180046 17.05.2018 18.930,18 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180045 16.05.2018 6.750,11 €
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Deň vydania: 01.04.2022

sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180044 15.05.2018 5.610,76 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180043 14.05.2018 15.147,61 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180042 13.05.2018 22.802,51 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180041 10.05.2018 8.298,99 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180038 10.05.2018 1.435,26 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180037 10.05.2018 4.904,17 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180036 09.05.2018 5.642,44 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180031 08.05.2018 717,07 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180030 08.05.2018 7.170,66 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180051 24.05.2018 29.008,28 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180027 06.05.2018 10.020,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180026 06.05.2018 8.099,41 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180025 04.05.2018 26.922,20 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180024 04.05.2018 23.660,40 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180023 03.05.2018 21.490,56 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180022 03.05.2018 14.555,18 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180015 22.04.2018 15.927,50 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180014 20.04.2018 19.078,60 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180013 19.04.2018 40.733,04 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180012 18.04.2018 18.189,43 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180008 17.04.2018 11.645,30 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180007 16.04.2018 19.747,14 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180006 15.04.2018 29.521,44 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180005 13.04.2018 19.395,49 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180004 12.04.2018 13.485,74 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180090 12.07.2018 21.504,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180071 17.06.2018 22.872,38 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180089 11.07.2018 11.875,50 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180088 10.07.2018 13.698,30 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180087 10.07.2018 23.695,56 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180085 08.07.2018 4.001,93 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180084 08.07.2018 6.601,86 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180082 07.07.2018 9.984,00 €
sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180081 06.07.2018 12.480,00 €
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Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180080
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180079
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180078
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180077
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180076
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180074
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180073
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180052
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180070
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180069
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180068
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180067
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180063
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180062
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180061
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180060
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180059
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180058
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180057
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180056
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180055
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180054
republika, IČO: 04391900
Pro-Data Trade d.o.o., so sídlomTrpanjska 47, 1000 Zagreb, Chorvátska FA 20180053
republika, IČO: 04391900
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180181
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180174
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180175
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180176
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180177
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180178
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180179
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180180
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369

Deň vydania: 01.04.2022
06.07.2018 15.741,60 €
05.07.2018 23.350,60 €
05.07.2018 20.802,97 €
04.07.2018 9.256,18 €
04.07.2018 7.655,76 €
27.06.2018 8.365,77 €
26.06.2018 6.209,28 €
31.05.2018 7.285,14 €
16.06.2018 30.673,15 €
16.06.2018 16.643,52 €
15.06.2018 18.472,12 €
15.06.2018 10.536,96 €
14.06.2018 7.659,79 €
14.06.2018 7.844,66 €
13.06.2018 13.405,26 €
13.06.2018 13.405,26 €
12.06.2018 13.405,26 €
12.06.2018 13.405,26 €
11.06.2018 13.405,26 €
11.06.2018 13.405,26 €
02.06.2018 1.184,38 €
01.06.2018 3.683,10 €
01.06.2018 3.543,59 €
05.02.2019 8.597,92 €

21.01.2019 15.365,79 €

21.01.2019 27.967,20 €

28.01.2019 7.980,00 €

29.01.2019 7.980,00 €

01.02.2019 11.289,60 €

03.02.2019 6.048,00 €

03.02.2019 30.978,60 €
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HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180173
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180182
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180183
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180184
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180185
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180186
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180187
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180188
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180189
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180155
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180163
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180156
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180157
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180158
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180159
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180160
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180161
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180162
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180172
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180164
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180165
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180166
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180167
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180168
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369

Deň vydania: 01.04.2022
20.01.2019 21.936,96 €

05.02.2019 5.627,04 €

06.02.2019 13.603,50 €

14.02.2019 6.208,38 €

14.02.2019 2.109,12 €

21.02.2019 4.725,00 €

22.02.2019 7.450,20 €

23.02.2019 18.245,76 €

24.02.2019 2.932,68 €

25.11.2018 3.001,44 €

11.12.2018 13.887,00 €

24.11.2018 9.529,84 €

23.11.2018 6.625,80 €

15.11.2018 16.545,60 €

16.11.2018 13.453,44 €

17.11.2018 13.453,44 €

17.11.2018 20.160,00 €

14.11.2018 19.008,00 €

20.01.2019 17.640,00 €

17.12.2018 12.042,24 €

21.12.2018 8.389,80 €

22.12.2018 8.384,76 €

23.12.2018 17.730,40 €

03.01.2019 7.904,40 €
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Deň vydania: 01.04.2022

HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180169 03.01.2019 3.338,00 €
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180170 22.01.2019 4.942,32 €
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369
HORTISERVIS, trgovina in storitve, d.o.o., HORTISERVIS, Kereskedelmi és FA 20180171 23.01.2019 21.072,00 €
szolgáltató, Kft., so sídlom Glavna ulica 11, 9220 Lendava, Slovínsko, IČO:
84900369

Deň vylúčenia: 29.03.2022.
Dôvod vylúčenia: Pokiaľ ide o súpisovú zložku majetku s por. č. 1, predmetný majetok sa nepodarilo speňažiť ani
v rámci III. kola VPK, pričom ide o majetok ktorý podlieha morálnemu opotrebeniu a ktorý sa z dôvodu legislatívnej
zmeny (t.j. prechodu na používanie tzv. eKasa) stal prakticky nepoužiteľný a náklady na jeho ďalšie speňažovanie
by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, ak by sa tento majetok vôbec podarilo speňažiť.
Pokiaľ ide o súpisové zložky majetku s por. č. 3 - 221, tak tieto sa nepodarilo speňažiť ani v rámci III. kola
verejného ponukového konania (ani za najvyššiu ponuku, bez stanovenia minimálnej ceny), pričom ide
o pohľadávky voči subjektom o ktorých je vzhľadom na všetky okolnosti prípadu dôvodné dospieť k záveru, že
vymáhanie predmetných pohľadávok by bolo zjavne neúčelné a náklady na vymoženie a následne speňaženie by
pravdepodobne prevýšili výťažok zo speňaženia tohto majetku. S ohľadom na uvedené skutočnosti, veriteľský
výbor po ich zhodnotení v zmysle ust. § 81 ods. 1 ZoKR dňa 22.3.2022 udelil súhlas s vylúčením vyššie
uvedeného majetku úpadcu zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty

V Nitre, dňa 29.03.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K019524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halás Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenín 469, 943 57 Kamenín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2021 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 30OdK/71/2021

spisová značka správcovského spisu

: 30OdK/71/2021/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: Szabolcs Halás, Kamenín 469, 943 57 Kamenín
: 07.05.1983

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.04.2022

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
S úctou

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K019525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Földiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 331, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/15/2022 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/15/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Iveta Földiová, nar. 19.11.1970, bytom Hontianska Vrbica 331, 935 55 Hontianska Vrbica (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 29.03.2022
JUDr. Marián Dobiš, správca

K019526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincúr Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardoňovo 81, 941 49 Bardoňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/18/2022 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/18/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 28OdK/18/2022 zo dňa 01.02.2022 konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na majetok dlžníka: Štefan Vincúr, nar. 13.06.1957, bytom Bardoňovo 81, 941 49 Bardoňovo a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie
831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
26/2022 dňa 08.02.2022. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 09.02.2022 sa
považuje konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 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, že ku dňu 29.03.2022 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu:
28OdK/18/2022 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 29.03.2022
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K019527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Hatina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavice 293, 941 08 Rastislavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/55/2022 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/55/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Denis Hatina, nar. 05.03.1994, bytom Rastislavice 293, 941 08
Rastislavice, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Školská 3,
949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod.
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0944 473 476, prípadne emailom: spravca@insolvenciaks.sk.
Insolvencia, k. s., správca

K019528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Hatina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavice 293, 941 08 Rastislavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/55/2022 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/55/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Denis Hatina, nar. 05.03.1994, bytom Rastislavice 293, 941 08
Rastislavice, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, v nadväznosti na ustanovenie § 167l ods. 5
ZoKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 7500 0000 0040 2778 1861
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 31552022
Do poznámky uviesť: kaucia
Výška kaucie: 350,- EUR
Pri vklade v hotovosti je potrebné uhradiť poplatky požadované bankou tak, aby na účet správcu bola pripísaná
suma rovnajúca sa výške uvedenej kaucie.
Insolvencia, k. s., správca

K019529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beníková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21/43, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/1/2022 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/1/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por. č. Druh
1.
Záhrada
2.
Zast. pl. a nádvoria
3.
Dom č. súp. 220
4.
Zast. pl. a nádvoria
5.
Zast. pl. a nádvoria
6.
Zast. pl. a nádvoria
7.
Zast. pl. a nádvoria
8.
Zast. pl. a nádvoria
9.
Záhrada
10.
Záhrada
11.
Dom č. súp. 7
12.
Zast. pl. a nádvoria
13.
Zast. pl. a nádvoria

Výmera v m2
931
51
97
162
21
44
613
570
1810
172
138

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

Obec
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov

K.ú.
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov
Ďurkov

LV č.
190
190
190
191
191
191
191
366
366
366
366
1163
1163

Parc.č.
305
314
314
303
310
311
312
34
35
36
34
309
315

Reg.
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“

Spoluvl. podiel dlžníka
1/32
1/32
1/32
1/64
1/64
1/64
1/64
1/10
1/10
1/10
1/10
1/64
1/64

Súpisová hodnota
500
500
1000
300
500
500
500
1000
500
500
1000
500
500

K019530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mikuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nitra - Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/37/2022 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/37/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Miroslav
Mikuš, nar. 06.09.1975, bytom Mesto Nitra - Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, oznamuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na
trovy konania podľa § 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. Účet je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 29.03.2022
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K019531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mikuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nitra - Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/37/2022 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/37/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Miroslav
Mikuš, nar. 06.09.1975, bytom Mesto Nitra - Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, oznamuje, že
podľa doterajších zistení dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 29.03.2022
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K019532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Bilková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 439/70, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1966
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/14/2022 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/14/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Irena
Bilková, nar. 18.12.1966, bytom Starohorská 439/70, 946 56 Dulovce, oznamuje účastníkom konania číslo účtu
pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Účet je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027
0166 8045.
V Nitre dňa 29.03.2022
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K019533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Bilková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 439/70, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1966
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/14/2022 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/14/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1) Pozemky
Výmera
Štát
m2

Por. č. Druh

Obec

Katastrálne
Parcelné Spoluvlastnícky
Číslo LV
Súpisová hodnota
územie
číslo
podiel dlžníka

1

Zastavaná plocha a nádvorie 441

Slovenská republika Modrany Modrany

193

2062

8/48

441,00 €

2

Zastavaná plocha a nádvorie 98

Slovenská republika Modrany Modrany

193

2063

8/48

98,00 €

Deň zapísania: 29.03.2022
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR
V Nitre dňa 29.03.2022
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K019534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorecová Dajana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 138/56, 951 04 Malý Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/124/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/124/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Dajana ŠKORECOVÁ, nar. 29.4.1980, bytom Hlavná 138/56, 951 04
Malý Lapáš (ďalej len "dlžník")
Pol. č. 1 osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane EMRG06 - špz: NR 602HT, VIN: VF1EMRG0633577860 súpisová hodnota 2000 eur
Deň vylúčenia: 29.3.2022
Dôvod vylúčenia: ďalšou činnosťou správcu v spojitosti s Uznesením OR PZ Vráble čvs: ORP-689/VR-NR 2021
zo dňa 1.12.2021 a Uznesenia OP Nitra sp. zn. 3Pv 333/21/4403-8 zo dňa 28.1.2022 - nepodlieha konkurzu
JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K019535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/134/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/134/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Oľga Kováčová, nar. 5.10.1977, bytom 934 01 Levice (ďalej len
"dlžník")
Pol. č. 1 osobné motorové vozidlo zn. Opel Grandland X, špz: LL-718PK - rakúska poznávacia značka, r. výroby
2019, 96kW, 1499 cm3, čierna farba, VIN: W0VZCYHZ5KS037025 - súpisová hodnota 15 000 eur - podiel
dlžníka 1/1 v BSM.
Deň vylúčenia: 29.3.2022
Dôvod vylúčenia: nepodlieha konkurzu v dôsledku oznámenia OPEL BANK S.A. c/o Opel Leasing GmbH, GrossEnzersdorfer Strasse 59, 1200 Wien, Österreich
JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K019536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 388, 935 66 Farná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/18/2022 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/18/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
27OdK/18/2022-18 zo dňa 3.2.2022, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Simona Balogová, nar.
05.04.1983, bytom Farná č. 388 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 11.2.2022 zverejnením v OV 28/2022 dňa 10.2.2022 pod
značkou K008456.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle 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. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Simona Balogová, nar.
05.04.1983, bytom Farná č. 388 zrušuje.
V Leviciach, dňa 29.3.2022
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K019537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Péter Filakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 218, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/283/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/283/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku
Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 09.12.2021, č.k. 28OdK/283/2021,
konkurz na dlžníka Péter Filakovský, nar. 04.02.1997, bytom Iža 218, 946 39 Iža. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2021, č. OV 240/2021, č. zverejnenia K068165, na strane 85 až 88. Konkurz sa
považuje za vyhlásený dňom 16.12.2021 (vrátane).
Správca zistil a zapísal majetok vhodný na speňaženie v Obchodnom vestníku dňa 10.2.2022, č. OV
28/2022, č. zverejnenie K 008568, na strane 269.
Správca speňažil zapísaný majetok a vykoná konečný rozvrh pre prihlásených veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Všetky náklady konkurzu, ako aj ostatné skutočnosti, správca zverejňoval v Registri úpadcov.
Z uvedených dôvodov správca konkurznej podstaty v zmysle § 167u odsek 1 ZKR oznamuje, že po speňažení
dostupného majetku v konkurznej podstate, má zámer zostaviť konečný rozvrh z výťažku. Po zostavení
konečného rozvrhu bude tento zverejnený v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
- mail : office@majoran.sk

K019538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvayová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 420/41 420/41, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/51/2022 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/51/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf
Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod..

K019539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvayová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 420/41 420/41, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/51/2022 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/51/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:
- číslo účtu: 4013133070/7500
- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070
- BIC: CEKOSKBX
- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- účet vedený v ČSOB a.s.

K019540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvayová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 420/41 420/41, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/51/2022 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/51/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 23.03.2022, č.k. 29OdK/51/2022, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 29.03.2022, č. OV 61/2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Alena
Karvayová, narodená 17.02.1972, bytom Nitrianska 420/41, 941 06 Komjatice. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949
68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/51/2022. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. 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.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia
Okresného súdu v Nitre v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty
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Notification to foreign creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Nitra from 23th of March 2022, No. 29OdK/51/2022, published in Commercial Journal on the 29th of March
2022, OV No. 61/2022 the bankruptcy was declared on the estate of Alena Karvayová, date of birth 17.02.1972,
IČO: 32786671, bytom Nitrianska 420/41, 941 06 Komjatice, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy 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 the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovakia, to the No. 29OdK/51/2022. Registrations that will not be delivered on time will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise
security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following
the publication of Resolution District Court in Nitra in the Business Journal. Creditors whose claims arise in the
future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same
way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor
must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and registration form has to be signed. 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. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall 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. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered
in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee

K019541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Čongrádyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojzesovo 215, 941 04 Mojzesovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
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Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdS/1/2022 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdS/1/2022
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Beata Čongrádyová, nar. 12.07.1957, bytom Mojzesovo č.
215, v konaní o určenie splátkového kalendára vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdS/1/2022, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 168d a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), že zostavil Návrh splátkového kalendára, pričom percento v ktorom sa
navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 31,44%.
Poučenie:
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K019542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Löbb Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 157, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/232/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/232/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

AKTUALIZÁCIA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Radoslav Löbb, nar. 02.07.1978, bytom
Hosťovce 157, 951 91 Hosťovce, týmto aktualizuje hodnotu súpisu nehnuteľnej veci dlžníka patriacu do
všeobecnej podstaty majetku dlžníka pod por. č. 6 vzhľadom k jej aktuálnemu technickému stavu:
Poradové
číslo

Katastrálne
územie

6.

Veľké Chrašťany 991 rodinný dom 111

LV

Druh Súpis.
pozemku
č.

Par.
č.

Parcely
registra typu

90/8 C

Spoluvlastnícky
podiel
pod B 4: 1/6
pod B 5: 1/6

Súpisová
hodnota
spoluvlastnícky podiel v €
3233,78

V Leviciach, dňa 29.03.2022
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K019543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jur nad Hronom 287, 935 57 Jur nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/248/2021 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/248/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Róbert Varga, nar. 21.11.1988, bytom Jur nad Hronom 287,
935 57 Jur nad Hronom v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 29OdK/248/2021,
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Katarína Macejková, Z. Nejedlého 1718/20, Levice, Iná
pohľadávka v celkovej sume 762,00 Eur.
Mgr. Barbora Gašparovičová/správca

K019544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 129 / 20, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1965
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Roman Bartoš, nar. 09.07.1965, bytom Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad
Hronom - Kalná (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa28.09.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 09.12.2021, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Roman Bartoš, nar.
09.07.1965, bytom Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad Hronom - Kalná, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Roman Bartoš, nar. 09.07.1965, bytom Mieru
129/20, 935 32 Kalná nad Hronom – Kalná, občan SR, vedený Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.
31OdK/258/2021 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca dlžníka

K019545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szívos Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 962/104, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/51/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/51/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vec:

Oznámenie o výsledku II. kola dražby

( v zmysle § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších
predpisov )

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.07.2021, sp. zn. 29OdK/51/2021-20 bol vyhlásený konkurz
a zároveň som bol ustanovený za správcu majetku dlžníkovi Tibor Szívos, nar. 15.05.1981, bytom Družstevná
962/104, 935 41 Tekovské Lužany, podnikajúci pod obchodným menom : Tibor Szívos, s miestom podnikania
Družstevná 962/104, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 47 942 576.

Správca Mgr. Erik Štorek, týmto ako dražobník v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, vyhlasuje
druhé kolo dražby majetku, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka, a zverejňuje nasledovné
oznámenie o dražbe:

Článok I.
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby:

Dražobníkom a súčasne navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní dlžníka : Tibor Szívos, nar.
15.05.1981, bytom Družstevná 962/104, 935 41 Tekovské Lužany, podnikajúci pod obchodným menom : Tibor
Szívos, s miestom podnikania Družstevná 962/104, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 47 942 576., konanie vedené
pred Okresným súdom Nitra, sp. zn.: 29OdK/51/2021, a to:

Správca:

Mgr. Erik Štorek
Sídlo kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S
Registrácia:
1921
IČO:
52263819
Ďalej len ako: „dražobník“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Článok II.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

Dražba sa uskutoční dňa 23.03.2022 so začiatkom o 09:00 hod. Miestom konania dražby je: Bezručova 16, 940
02 Nové Zámky, druhé poschodie. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom
dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.

Článok III.
Určenie poradia konanej dražby

V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba nie je vyhlasovaná
ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo. Dražba nemá
povahu spoločnej dražby.

Článok IV.
Označenie a opis predmetu dražby

Predmet dražby predstavuje nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v Slovenskej republike v katastrálne územie
Tekovské Lužianky, obec Tekovské Lužany, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 135, vedenom
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, a to:

Nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 135, katastrálne územie Tekovské Lužianky, obec Tekovské
Lužany, okres Levice, Slovenská republika.
PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape
1. Pozemky: parc. č. 159/3 záhrada o výmere 408 m², parc. č. 159/4 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 440 m²

2. Stavby: Rodinný dom súp. č. 962 na parc. č. 159/4.

·

Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6 k celku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet dražby sa draží ako stojí a leží

Popis nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku č. 301/2021 zo dňa 03.09.2021
Popis stavby :
Rodinný dom s.č. 962- stavba z roku 1930 objekt v roku s udržiavacími a renovačnými prácami. Rodinný dom je
osadený v mierne svahovitom teréne v časti obce Tekovské Lužany. Situovaný je na Družstevnej ulici, v lokalite
rodinných domov približne rovnakého typu a veku, v tichej lokalite vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť
napojenia inžinierskych sietí – elektrina, voda a zemný plyn. Kanalizácia odvedená do trativodu. Na dvore je
vlastná studňa a vonkajší drevený záchod – pôvodná stavba z roku 1930. Vek stavby nezdokladovaný.

Dispozičné riešenie:
Prízemie (1.NP): objekt stavba rodinného domu – pôdorysne obdĺžník so sedlovou strechou. Vstup z dvora do
kuchyne a z kuchyne prístupná izba do zadnej časti. Ďalším samostatným vstupom prístupný skladový priestor
a v zadnom trakte samostatným vstupom prístupná druhá kuchyňa a objekt končí skladom.
Stavebno-technický popis:
Dom je založený na základoch kameňa z betónu bez izolácie. Nosné zvislé konštrukcie murované tehlové.
Deliace konštrukcie sú taktiež murované. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha sedlová
s pálenou jednodrážkovou krytinou. Klampiarske rekonštrukcie sú z pozinkovaného plechu ošetrené náterom.
Vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v miestnostiach obytnej časti
tvoria PVC krytiny a laminátové podlahy a keramická dlažba. V objekte iba rozvod vody v kuchyni
a odkanalizovanie do septika vo dvore. V objekte nie je kúpeľňa a ani wc. WC – vonkajšie drevené v zadnej časti
dvora. Okná sú pôvodne zdvojené presklené von a dnu otvárané. Dvere sú plné hladké, rámové. Vykurovanie je
lokálne – plynovými vykurovacími telesami v izbách. V objekte je rozvod vody, zemného plynu a elektrickej
energie. Obe kuchyne sú vybavené časťou kuchynskej linky s nerezovým drezom a samostatne stojacim
plynovým sporákom. Objekt je napojený na verejnú vzdušnú elektrickú prípojku 380/220 V (elektroinštalácia
svetelná aj motorická), rozvod pitnej vody cez vodomernú šachtu a na prípojku zemného plynu. Na objekte
vykonané rekonštrukčné a udržiavacie práce vzhľadom k tejto skutočnosti znalec stanovil zostatkovú životnosť na
120 rokov. Objekt toho času trvalo neobývaný v pomerne dobrom stave.

Článok V.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

Vlastníkom predmetu dražby je fyzická osoba: Tibor Szívos, nar. 15.05.1981, bytom Družstevná 962/104, 935 41
Tekovské Lužany, spoluvlastnícky podiel: 1/6 celku.

Ťarchy:

Článok VI.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odhadnutá alebo zistená cena

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 301/2021 na sumu 3.166,67 EUR
(slovom: „tritisícstošesťdesiatšesť eur a šesťdesiatsedem eurocentov“).

Vyhodnotenie

Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie, nakoľko dražby sa nik nezúčastnil.

V Nových Zámkoch dňa 29.3.2022

Mgr. Erik Štorek
Správca

K019546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóbiová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 37, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/9/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/9/2022
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 a potom čo správca zistil 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 (ďalej len
"ZKR"), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR
oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz dlžníka: Denisa Tóbiová, nar.: 19.11.1976, bytom: Malý Kiar č.
37, 934 01 Levice - Malý Kiar, SR - sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Denisa Tóbiová, nar.: 19.11.1976, bytom:
Malý Kiar č. 37, 934 01 Levice - Malý Kiar, SR - sa zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holop Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubová 1193, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/198/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/198/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter Holop, nar. 06.05.1964, Holubová 1193, 946 34 Bátorove Kosihy, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 21.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
14 907,06 €

LawService Recovery, k.s., správca

K019548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balko Alfréd
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladice ., 951 77 Ladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/89/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/89/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“): „Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási
prednostný zabezpečený veriteľ.“
V zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 27OdK/89/2021, si v základnej prihlasovacej
lehote prehlásil svoje zabezpečené pohľadávky veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „Slovenská konsolidačná, a.s.“), ktoré boli zapísané v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 3 - 6.
V nadväznosti na túto skutočnosť správca do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a s., zapísal nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 168/2021 zo dňa 31.08.2021.
Nakoľko táto zložka majetku bola správcom v súlade ustanoveniami ZKR speňažená, Správca v súlade s ust. §
167k ods. 5 ZKR výťažok zo speňaženia bez zbytočného odkladu vydal prihlásenému zabezpečenému veriteľovi
mimo rozvrh. Z výťažku si správca odpočítal odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
Vzhľadom k tomu, že po uspokojení pohľadávky zabezpečeného veriteľa zostal presah do všeobecnej podstaty,
Správca zverejnil v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, a to
konkrétne prostredníctvom Obchodného vestníka SR č. 47/2022 zo dňa 09.03.2022.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Alfréd Balko, nar.
14.06.1968, bytom Obec Ladice, po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alfréd Balko, nar. 14.06.1968, bytom Obec
Ladice, občan SR, vedený Okresným súdom Nitra, pod sp. zn. 27OdK/89/2021 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K019549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Bogdánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 451, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/268/2021 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/268/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka z návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 28.10.2021 je Dlžník majiteľom majetku
– nehnuteľnosti zapísané v súpise všeobecnej podstaty. Po speňažení predmetného majetku a uhradení
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

212

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

nákladov konkurzu, nezostali prostriedky pre uspokojenie pohľadávok veriteľov zo všeobecnej podstaty.
Náklady konkurzu:
1. Poštovné: 11,20 €
2. Odmena za speňaženie: 16,80 €
3. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhláška č. 665/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – 120,00 €
Na základe týchto skutočností, potom čo som zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok dlžníka Aneta Bogdánová, nar. 17.12.1976, bytom Kamenný Most č. 451, občan SR pod sp. zn.:
27OdK/268/2021, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Aneta Bogdánová, nar. 17.12.1976, bytom
Kamenný Most č. 451, občan SR pod sp. zn.: 27OdK/268/2021, zrušuje .
V Jarku, dňa 29.03.2022
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K019550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vicsápiová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkovo 525, 925 82 Tešedíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/13/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/13/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty
V zmysle § 167j v spojení s § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
správca vyhotovil súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal nasledovný majetok
Poradové
číslo

Popis

Dátum
zapísania

1.

Zrážky zo mzdy dlžníka ku
30.03.2022
dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

182,95 EUR Nie

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

Nebol
vykonaný

Univerzitná
nemocnica
§
167h
Bratislava, Pažítková 4, 821 01
ZKR
Bratislava

Poznámky

JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K019551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Stolárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná II. 73/11, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2021S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Valéria Stolárová nar.18.03.1979, bytom Hlavná II.
73/11, 951 75 Beladice v súlade s §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že
sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 29.03.2022

JUDr.Peter Bojda

K019552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kálai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Tokajská 4, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1975
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ladislav Timuľák, značka správcu: S 1212, so sídlom kancelárie Kmeťkova 223/30, 949 01 Nitra, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Rudolf Kálai, nar. 01.12.1975, bytom 949 01 Nitra, t.č. Tokajská 4, 949 11
Nitra týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ došlo
k splneniu rozvrhu výťažku a to vyplatením prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľom a úhradou
pohľadávok proti podstate.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 26/2021 dňa 09.02.2021 pod zn. K006414.
Na základe uvedených skutočností a v zmysle § 167v ods.1 ZKR správca oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka: Rudolf Kálai, nar. 01.12.1975, bytom 949 01 Nitra, t.č. Tokajská 4, 949 11 Nitra pod sp. zn.
31OdK/54/2020 sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca

K019553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2868, 02201 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 - S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu LESOREZ s.r.o., so sídlom 17. novembra 2868, Čadca 022 01 Čadca, IČO:
45 458 235, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom: Janka Kráľa 2, Žilina 010 01, IČO: 424995000015
Pohľadávka č. 7/D - prihlásená suma: 30,00 Eur
V Žiline, dňa 28.03.2022
JUDr. Erik Končok, správca

K019554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cingel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Dlhá nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/118/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/118/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 25.10.2021, sp. zn. 1OdK/118/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Daniel Cingel, nar. 15.09.1988, trvalý pobyt Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Dlhá nad Kysucou, do
06.12.2019 podnikajúci pod obchodným menom Daniel Cingel, s miestom podnikania Dlhá nad Kysucou 296, 023
54 Dlhá nad Kysucou, IČO: 43 672 868, (ďalej len „dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Eva
Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1774 (ďalej len
„správca“).
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): Správca bez zbytočného odkladu, po splnení́ rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná́ podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná́
prihlasovacia lehota, a ak niektorý́ z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení́ podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca
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K019555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaňa Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/116/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/116/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 27.10.2021, sp. zn. 7OdK/116/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Martin Kaňa, nar. 02.03.1996, trvale bytom Liptovská Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka, do
02.12.2017 podnikajúci pod obchodným menom Martin Kaňa – práca v lese, s miestom podnikania Liptovská
Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka, IČO: 50 386 379, (ďalej len „dlžník“) a do funkcie správcu bola
ustanovená JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901
Námestovo, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.
S1774 (ďalej len „správca“).
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): Správca bez zbytočného odkladu, po splnení́ rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná́ podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná́
prihlasovacia lehota, a ak niektorý́ z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení́ podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K019556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku

súpisová zložka majetku č. 96 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac september 2021 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 97,02 EUR
Súpisová hodnota majetku: 97,02 EUR
Deň zápisu : 31. 1. 2022
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 97 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2021 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 96,79 EUR
Súpisová hodnota majetku: 96,79 EUR
Deň zápisu : 31. 1. 2022
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 98 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac november 2021 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 96,96 EUR
Súpisová hodnota majetku: 96,96 EUR
Deň zápisu : 31. 1. 2022
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 99 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac december 2021 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 76,09 EUR
Súpisová hodnota majetku: 76,09 EUR
Deň zápisu : 31. 1. 2022
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 100 - peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2022 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 73,21 EUR
Súpisová hodnota majetku: 73,21 EUR
Deň zápisu : 1. 3. 2022
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
správca úpadcu

K019557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlošák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 603, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/116/2021 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/116/2021
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. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Vladimír Svetlošák,
nar. 08.02.1969, trvale bytom Raková 603, 023 51 Raková, podnikajúceho pod obchodným menom:
Vladimír Svetlošák, s miestom podnikania 023 51 Raková, IČO: 34 361 898, v konaní vedenom na Okresnom
súde Žilina, sp. zn. 3OdK/116/2021, týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu,
nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

V Žiline dňa 28.03.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K019558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/3/2022 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/3/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii dlžníka: Miroslav Kováč, nar. 20.05.1981, trvale bytom Nová Bystrica 796, 023 05 Nová
Bystrica, podnikajúceho pod obchodným menom : Miroslav Kováč, s miestom podnikania Nová Bystrica
796, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 46 510 699 (ďalej len „Dlžník“)
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty
Dlžníka
V Martine dňa 28.03.2022
S pozdravom
JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K019559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurčina Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babín 324, 029 52 Babín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/17/2021 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/17/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE SÚVISIACE SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU

Mgr. Miroslava Śufáková, , so sídlom kancelárie:. Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Kurčina, nar. 03.09.1976, trvale bytom Babín 324, 029 52 Babín, sp.zn.: 1OdK/17/2021 týmto
najmä podľa § 167n ods. 1 ZKR, vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovnej
časti majetku dlžníka, zverejneného v OV č. 60/2022 dňa 28.03.2022 – obchodný podiel o veľkosti 100%
základného imania obchodnej spoločnosti PETREXX s.r.o. celková súpisová hodnota: 500,- EUR:

NEHNUTEĽNOSŤ:

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – súbor vecí

Por. Popis
č.

Súpisová
hodnota

Dôvod zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti PETREXX
s.r.o., IČO: 50 721 399, so sídlom Babín 524, 029 52 Babín, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 67184/L
SPOLU:

Deň vydania: 01.04.2022
500 €

Výpis z Obchodného registra
OS
Žilina
a súčinnosť
Dlžníka

500 €

Všeobecná súpisová hodnota: 500,- EUR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Kurčina-ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie
správcu: Mgr. Miroslava Šufáková, Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, a to v lehote 15 dní od uverejnenia
oznámenia o vyhlásení VPK v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť deň nasledujúci potom čo je
tento oznam zverejnený v OV. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Majetok dlžníka sa predáva ako súbor majetku, tzn. je vylúčené nadobúdať ho samostatne, jednotlivo.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.
4. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100 % EUR ponúknutej kúpnej ceny,
a to bezhotovostným platobným prevodom na účet Správcu:., Tatra banka, a.s., IBAN: SK
8511000000002920889358 tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet Správcu
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.

5. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:

a. Identifikačné údaje záujemcu spolu s rodným menom aj priezvisko, rodným číslom (na účely vyhotovenia
zmluvy) spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
b. Výšku ponúkanej kúpnej ceny,
c. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
d. Vyhlásenia záujemcu:
· že preložená ponuka je záväzná,
· že ponúkaná kúpna cena je splatná pred podpisom kúpnej zmluvy na výzvu správcu,
· že záujemca súhlasí s podmienkami kúpnej zmluvy vyhotovenej správcom,

6. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku najvyššiu ponuku, resp. všetky ponuky.
8. V prípade, že záujemca s víťaznou ponukou odmietne na výzvu správcu uzavrieť kúpnu zmluvu, je
povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo
výške zloženej zábezpeky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel.č: 0910 583 593, 0948 066 583.

V Žiline dňa 28.03.2022
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Mgr. Miroslava Šufáková
Správca konkurznej podstaty

K019560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cingel Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Martina 278/42, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/97/2021 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/97/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca úpadcu: Marián Cingel,
nar. 11.03.1966, trvale bytom: Sv. Martina 278/42, 013 06 Martin týmto v zmysle § 28 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“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, v celkovej sume 2349,47 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K019561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smart Energy Contractor SEC, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálov 1 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 613 065
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10K/18/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/18/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca úpadcu: Smart Energy
Contractor SEC, a.s., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 50 613 065 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zapísanie dvoch nezabezpečených pohľadávok veriteľa Fram Advisory, s.r.o., IČO: 51 117 380, so sídlom
Viedenská cesta 5, Bratislava v celkovej výške 222,00 EUR po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok.
Mgr. Ing. Jana Hurinová
správkyňa

K019562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Červeňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 123/10, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2022S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Červeňová, nar. 16.09.1960, bytom Sídlisko 123/10, 027 44 Tvrdošín,
oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Timravy 23, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Termín je možné dohodnúť písomne na adrese správcu alebo telefonicky na čísle 0903565599. Mail:
mikulas.takac@gmail.com.
Ing. Mikuláš Takáč, správca
V Martine, 28.03.2022

K019563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lihan Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2022 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Tomáš Lihan, nar.:
12.06.1988, trvale bytom mesto Martin, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Gymnaziálna 162, 038 43
Kláštor pod Znievom, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/23/2022, týmto oznamuje,
že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom:
lenka@madarova.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 29.03.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K019564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lihan Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2022 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Tomáš Lihan, nar.:
12.06.1988, trvale bytom mesto Martin, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Gymnaziálna 162, 038 43
Kláštor pod Znievom, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/23/2022, týmto v súlade s §
32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet
vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK91 0200 0000 0031 0241 5657.
V Žiline dňa 29.03.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K019565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lihan Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2022 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka Tomáš Lihan, nar.:
12.06.1988, trvale bytom mesto Martin, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Gymnaziálna 162, 038 43
Kláštor pod Znievom, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.
3OdK/23/2022-18 zo dňa 22.03.2022, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2022 zo dňa 29.03.2022,
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená: JUDr. Lenka Maďarová, Štrková 95/21, 010 01 Žilina,
Slovensko, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu:
S 1448.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Tomáš Lihan, born on: 12.06.1988, residing at mesto Martin, 036 01 Martin, address for
correspodnece: Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom, is to inform you, that was officially declared
bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court Žilina No 3OdK/23/2022-18 dated
on 22.03.2022, which was announced in the Commercial Bulletin No. 61/2022 zo dňa 29.03.2022 and
simultaneously JUDr. Lenka Maďarová, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Trustee registered in the
Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1448, was appointed as the
bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Lenka Maďarová, Štrková 95/21,
010 01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu k číslu konania 3OdK/23/2022; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 3OdK/23/2022 (§ 28 ods.
2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Lenka
Maďarová, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 3OdK/23/2022, whereby the lodgement
shall be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 3OdK/23/2022
(§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such
lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered
to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee
in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28
sec. 4 BRA). 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 claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in the bankruptcy proceedings in question.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected
estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
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).
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 29.03.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K019566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babčanová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 159/9, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/23/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Martina Babčanová, nar. 02.07.1993, trvalý pobyt Hollého 159/9, 015 01
Rajec, korešpondenčná adresa: Krivín 1200/13, 015 01 Rajec (ďalej aj len ako „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách:
·
·

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

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K019567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babčanová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 159/9, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/23/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/23/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Martina Babčanová, nar. 02.07.1993, trvalý pobyt Hollého 159/9, 015 01
Rajec, korešpondenčná adresa: Krivín 1200/13, 015 01 Rajec (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l
ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby
popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K019568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babčanová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 159/9, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/23/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/23/2022
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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 1OdK/23/2022 zo dňa 22.03.2022, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. 61/2022 zo dňa 29.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martina
Babčanová, nar.02.07.1993, trvalý pobyt Hollého 159/9, 015 01 Rajec, korešpondenčná adresa: Krivín 1200/13,
015 01 Rajec (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Žilina No. 1OdK/23/2022, dated March 22th 2021, published in Commercial Journal No. 61/2022 on March
29th 2022, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Martina Babčanová, date of
birth: 02.07.1993, with domicile Hollého 159/9, 015 01 Rajec, Slovakia, correspondence address: Krivín
1200/13, 015 01 Rajec, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2022 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Žilina came into force on March 30th, 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, company identification No.:
36 795 364 Slovakia. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K019569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WALKER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká cesta 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 389 676
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/15/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/15/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
(ďalej veriteľský výbor aj ako „VV“)
v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu
WALKER, s.r.o., so sídlom Kysucká cesta 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 389 676,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 11987/L
(ďalej aj ako „Úpadca“) pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 5K/15/2015
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:

5K/15/2015

Dátum:

28.03.2022

Miesto konania:

kancelária správcu so sídlom v Žilinskom kraji, Revolučná 10, 010 01 Žilina

Čas konania:

11:30 hod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov – nehnuteľnosť (stavba) – za podmienok a v znení
predloženom správcom listom zo dňa 11.02.2022, sp. zn. 5K/15/2015 S 1436
3. Záver
Prítomní:
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Člen VV: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., zast. Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s.r.o. - na základe
plnomocenstva - písomné hlasovanie zo dňa 25.03.2022 doručené do elektronickej schránky správcu dňa
25.03.2022
Člen VV: ČSOB Leasing, a.s., zast. Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s.r.o. - na základe plnomocenstva písomné hlasovanie zo dňa 25.03.2022 doručené do elektronickej schránky správcu dňa 25.03.2022
Neprítomní:
Predseda VV: Oberbank Leasing, s.r.o.

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 (ďalej len „ZKR“): „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.“
Správca skonštatoval, že trojčlenný veriteľský výbor Úpadcu je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja
členovia VV (veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a veriteľ ČSOB Leasing, a.s.). Neprítomný je jeden člen VV
(veriteľ Oberbank Leasing, s.r.o.).
K bodu 2): Hlasovanie o návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov – nehnuteľnosť (stavba) – za podmienok a v znení
predloženom správcom listom zo dňa 11.02.2022, sp. zn. 5K/15/2015 S 1436
Listom zo dňa 11.02.2022, sp. zn. 5K/15/2015 S 1436, správca predložil veriteľskému výboru Úpadcu návrh
záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov – nehnuteľnosť (stavba), zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 243/2016 pod značkou
záznamu K028773 dňa 20.12.2016, prostredníctvom dražby zorganizovanej správcom v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR (ďalej len „Návrh“). Správca súčasne v súlade s ustanovením § 84 ZKR požiadal veriteľský
výbor Úpadcu ako príslušný orgán o schválenie tohto Návrhu v lehote pätnásť (15) dní od jeho doručenia.
O návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov – nehnuteľnosť (stavba) – za podmienok a v znení, ako bol predložený listom správcu
zo dňa 11.02.2022, sp. zn. 5K/15/2015 S 1436, hlasovali dvaja prítomní členovia veriteľského výboru Úpadcu
nasledovne:
Hlasovanie:
ZA:
·
·

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. – člen veriteľského výboru - 1 hlas
ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru- 1 hlas

PROTI:
·

Žiaden člen veriteľského výboru – 0 hlasov

ZDRŽAL SA:
·

Žiaden člen veriteľského výboru – 0 hlasov

Námietky: Neboli vznesené.
Po hlasovaní bolo počtom hlasov „ZA“: 2, „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 WALKER s.r.o. (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom
konaní vedenom voči Úpadcovi pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 5K/15/2015, udeľuje správcovi I
& R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov – nehnuteľnosť (stavba),
zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 243/2016 pod značkou záznamu K028773 dňa 20.12.2016 prostredníctvom dražby zorganizovanej správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za
podmienok a v znení, predloženom veriteľskému výboru Úpadcu listom správcu zo dňa 11.02.2022, sp. zn.
5K/15/2015 S 1436.“

K bodu 3): Záver:
Správca skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný a zasadnutie veriteľského
výboru o 11:35 hod. ukončil.
V Žiline dňa, 28.03.2022
Zápisnicu vyhotovil:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
správca úpadcu WALKER s.r.o.

K019570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ziavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/78/2021 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/78/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca dlžníka: Jozef Ziavka, nar. 06.02.1978, trvale bytom Mesto Čadca, 022 01 Čadca, korešpodenčná
adresa: Dom Chartity sv. Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca podľa ust. § 167n v náväznosti na ust. § 167p
z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácie v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“),
vyhlasuje
III. kolo verejného ponukového konania na podávanie ponúk na kúpu súpisovej zložky majetku dlžníka tak, ako
táto bola zapísaná v Súpise všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v OV č. 196/2021 dňa
12.10.2021 pod K053279 :
Súpisová zložka por.č.1 :
Rodinný dom zapísaný v evidencii nehnuteľností vedenej pre Okres: Čadca, Obec: Čadca,
Katastrálne územie: Čadca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na LV č.12742
Spoluvlastnícky podiel pripadajúci na dlžníka : pod por.č. 3 - 1/3
Súpisová hodnota : 4 050,00 €
Pozemok na ktorom stojí rodinný dom nie je vo vlastníctve ani spoluvlastníckom podiely dlžka.

I. Podmienky verejného ponukového konania
1. V III. verejnom ponukovom konaní správca ponúka majetok dlžníka za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní podať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE 10OdK/78/2021 S 568 - NEOTVÁRAŤ“.
3. Záväzná ponuka záujemcu musí byť správcovi doručená v lehote do 15 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky ostatné jeho podané ponuky neprihliada.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a.)
riadnu identifikáciu súpisovej zložky majetku, ktorá musí byť zhodná s označením súpisovej zložky, tak ako
je táto identifikovaná v tomto zverejnení,
b.)

návrh ponúkanej kúpnej ceny,

c.) presné a úplne označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál
alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z príslušného
registra, alebo živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov záujemca uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu OP,
d.) zahraničný záujemca uvedie adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania
nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. Všetci záujemcovia uvedú aj e-mailovú adresu na účely
možnosti elektronickej komunikácie,
e.)
záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou (osobami), ktorí za záujemcu
konajú (platné podanie štatutárnym orgánom), alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne
udeleného splnomocnenia, v takomto prípade originálne a úradne overené splnomocnenie je povinnou prílohou
záväznej ponuky,
f.)

doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku na kúpnu cenu,

g.) označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu bude vyhodnotená
ako neúspešná, vráti správca záujemcovi ním uhradenú zábezpeku.
5. účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK74 0200 0000 0030 4995 4095 vedený v VÚB banke, a.s. vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny záujemcom. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú najneskôr v poslednom
dni určenom na doručovanie ponúk,
6.
v prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta z
kúpnou cenou,
7.

víťazom sa stane záujemca, ktorý splní všetky formálne podmienky VPK a navyše poskytne najvyššiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkanú kúpnu cenu. Správca v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk na e-mailovú adresu záujemcu, ak
túto záujemca neuvedie v ponuke, tak písomne upovedomí úspešného záujemcu o výsledku vyhodnotenia ponúk
a vyzve záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote správcom,
8.
podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie písomnej ponuky záujemcu prostredníctvom
Slovenskej pošty a.s. a včasné poukázanie zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty. Záväznú
ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov, alebo údajov, má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade, ak dôjde k
stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších navrhovaných kúpnych cien viacerých záujemcov, rozhodne žreb
správcu,
9.
v prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom správca nebude ďalej na
tohto záujemcu prihliadať a správcovi vznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny,
ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty tým, že správca zmluvnú pokutu započíta zo zloženej zábezpeky
záujemcom. Zaslanie záväznej písomnej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu
so zmluvnou pokutou, ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke,
10.

neúspešným záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.

II.

Podstatné podmienky verejného ponukového konania:

a.)

ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty súpisovej zložky zapísanej
v Súpise všeobecnej podstaty

b.)

predmet kúpy sa predáva „tak ako tento stojí a leží“,

c.)

všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva a prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci.

III.

Termín a miesto otvárania obálok

Správca v lehote do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie ponúk - obálok v
kancelárii správcu.
IV.

Vyhodnotenie ponúk

Po otvorení ponúk - obálok správca vyhodnotí predložené záväzné ponuky najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania
ponúk.

JUDr. Alena Balážová - správca
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K019571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadince 17, 956 16 Čeľadince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 7K/3/2022 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/3/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šamaj, správca úpadcu Roman Varga, nar. 28.09.1991, trvale bytom Čeľadnice 17, 956 16
Čeľadnice, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Raková 683, 023 51
Raková v pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu,
telefonicky na čísle 041/434 16 61, elektronickou poštou na adrese: jsspravca@gmail.com alebo podaním do
elektronickej schránky správcu.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K019572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadince 17, 956 16 Čeľadince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 7K/3/2022 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/3/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Roman Varga, nar.
28.09.1991, trvale bytom Čeľadnice 17, 956 16 Čeľadnice, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
Dubnica nad Váhom (ďalej len "Dlžník") oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Žilina, sp.zn.: 7K/3/2022 zo dňa 21.03.2022 uverejneným v Obchodnom vestníku č.59/2022 dňa 25.03.2022, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so
sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková, Slovenská republika, značka správcu: S1464 (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 Roman Varga, born 28.09.1991, address Čeľadnice 17, 956 16 Čeľadnice, now in Institute for the
Execution of Imprisonment Dubnica nad Váhom, my duty is to inform you, that the District Court in Žilina No.
7K/3/2022 dated 21.03.2022 and promulgated in the Commercial bulletin No. 59/2022 from 25.03.2022
(valid:26.03.2022) proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jozef Šamaj,
address: Raková 683, 023 51 Raková, Slovenská republika as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy, otherwise it
will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). The trustee submits without vain delay after
the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by
which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a
resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of
the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 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.
JUDr. Jozef Šamaj, správca
JUDr. Jozef Šamaj, trustee of the bankrupt

K019573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cingel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardová 2802/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OK/133/2021 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OK/133/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúci konkurzu –
nehnuteľná vec
JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, správca dlžníka Ján Cingel, nar.23.06.1968, trvale
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bytom Lichardova 2802/12, 010 01 Žilina, do 01.07.2017 podnikajúci pod obchodným menom Ján Cingel,
s miestom podnikania Lichardova 2802/12, 010 01 Žilina, IČO: 10 957 600, v zmysle ust. § 167n ods.1
v náväznosti na ust. § 167p z. č. 7/2005 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ďalej len ZoKR,
vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, tak ako tento bol do Súpisu
všeobecnej podstaty zapísaný a zverejnený v OV č. 42/2022, pod K013027 dňa 02.03. 2022:
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
1.

2.

3.

4.

Súpisová
hodnota

Označenie majetku dlžníka :
Nehnuteľnosť zapísaná v katastrálnom území Terchová, Okres: Žilina, Obec: TERCHOVÁ na LV č. 4230
v spoluvlastníckom podiely 2/144, pod B 11 vedené na meno dlžníka ako Stavby
- DOM súp.č. 456 stojaci na parc. č. 1099
Nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Terchová, Okres: Žilina, Obec: TERCHOVÁ na LV č. 5548
v spoluvlastníckom podiely 2/144, pod B 14 vedené na meno dlžníka ako PARCELY registra “C“ evidované na
katastrálnej mape:
- parc. č. 1098 – zastavaná plocha a nádvorie 120 m2
- parc. č. 1099 – zastavaná plocha a nádvorie 63 m2
- parc. č. 1100 – zastavaná plocha a nádvorie 480 m2
- parc. č. 1101 – zastavaná plocha a nádvorie 291 m2
Nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Belá, Okres: Žilina, Obec: BELÁ na LV č. 3295
v spoluvlastníckom podiely 1/3, pod B 1 vedené na meno dlžníka ako PARCELY registra “E“ evidované na mape
určeného operátu:
- parc. č. 7848/281 – trvalý trávnatý porast 988 m2
- parc. č. 7848/282 – trvalý trávnatý porast 669 m2
Nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Belá, Okres: Žilina, Obec: BELÁ na LV č. 2531
v spoluvlastníckom podiely 1/24, pod B 8 vedené na meno dlžníka ako PARCELY registra “E“ evidované na mape
určeného operátu:
- parc. č. 7852/101 – trvalý trávnatý porast 38752 m2
- parc. č. 7852/102 – orná pôda 20968 m2
- parc. č. 7852/103 – trvalý trávnatý porast 164 m2

4 550 €

1 988 €

200,00 €

600,00 €

Podmienky I. kola verejného ponukového konania :
1. Ponúkaná kúpna cena nemôže byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty tej-ktorej súpisovej zložky
zapísanej v Súpise všeobecnej podstaty.
2. Záväznú ponuku záujemca podá v zalepenej obálke s označením - "PONUKOVÉ KONANIE 10OdK/133/2021
S 568 - NEOTVÁRAŤ".
3. Záväzné ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 20 kalendárnych dní od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4. Záväzné ponuky záujemcov v uvedenej lehote musia byť doručené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. BL
na adresu sídla správcu JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina. Záväzná ponuka, ktorá
nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť
len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť
ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v podmienkach ponukového konania.
5. Náležitosti ponuky: Záväzná ponuka musí obsahovať úplnú špecifikáciu vymedzenia predmetu kúpy,
ponúkanú kúpnu cenu v eurách, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu fyzickej osoby, respektíve
právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, fotokópia
občianskeho preukazu e-mailovú adresu záujemcu fyzickej osoby : obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, originál
výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu
právnickej osoby) a e-mailovú adresu záujemcu.
6. Záujemca o kúpu predmetu kúpy zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške 100% súpisovej
hodnoty predmetu kúpy na bankový účet správy podstaty : IBAN: SK26 0200 0000 0030 5501 4091, Variabilný
symbol: 1013321, do poznámky pre prijímateľa záujemca musí uviesť "konkurz J.Cingel". Potvrdenie o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpu

budú zálohy vrátené na

7. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu
správca zrealizuje v sídle správcu do 20-tich dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk.
8. Vyhodnotenie predložených ponúk: Správca zrealizuje tak, že v lehote 15 kalendárnych dní od otvárania
obálok o víťaznej záväznej ponuke rozhodne. O otváraní ponúk a vyhodnotení predložených ponúk správca spíše
úradný záznam.
9. Ako úspešný záujemca bude vyhodnotený ten, kto v záväznej ponuke ponúkol najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisnej hodnoty tej-ktorej súpisovej zložky. V prípade viacerých ponúk
so zhodnou výškou ponúkanej kúpnej ceny správca určí úspešného záujemcu žrebom.
10. Ak oprávnená osoba v zmysle ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (ust. § 167r, z.č.
7/2005 Z.z. ZoKR), alebo osvedčí oprávnená osoba, že jej svedčí predkupné právo, ktoré viazlo na predmete
speňaženia, zriadené ako vecné právo (§ 167s, Z.č.7/2005, Z.z. ZoKR), tieto oprávnené osoby sú povinné uplatniť
si toto svoje právo v 10 dňovej lehote od skončenia ponukového konania, a to písomne u správcu, ako aj uhradiť
na účet konkurznej podstaty IBAN: SK26 0200 0000 0030 5501 4091, Variabilný symbol: 1013321, kúpnu
cenu v tej istej lehote v 100% výške, ktorú ponúkol víťaz ponukového konania.
11. Pokiaľ dôjde k uplatneniu práva oprávnenej osoby, správca zálohu úspešnému záujemcovi vráti na účet, ktorý
uviedol záujemca vo svojej ponuke, a to do 15 dní odo dňa vykúpenia predmetu speňažovania oprávnenou
osobou.
12. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámi prostredníctvom e-mailovej adresy, alebo písomne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. BL, pokiaľ
úspešný záujemca nemá e-mailovú adresu, a to následne po tom, ako uplynie lehota v ktorej môžu uplatňovať
svoje právo oprávnené osoby.
13. Správca v oznámení o prijatí víťaznej ponuky, vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
správcom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.
14. V prípade, ak by úspešný záujemca napriek výzve správcu neuzavrel kúpnu zmluvu včas a podľa
pokynov stanovených správcom, toto odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy sa bude kvalifikovať ako zmarenie
ponukového konania zo strany úspešného záujemcu, čím na strane správcu vznikne právo na zmluvnú pokutu,
ktorá sa rovná 100% výške uhradenej zálohy. Uhradená záloha úspešnému záujemcovi nebude vrátená, táto sa
stane súčasťou konkurznej podstaty, pričom sa má za to, že tuto právnu skutočnosť zobral na vedomie každý
záujemca tým, že predložil do ponukového konania svoju záväznú ponuku, čím jej predložením záujemca
konkludentne dal súhlas so vznikom práva na zmluvnú pokutu.
15. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
16. Pravidlá realizovania kúpy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
- predmet kúpy sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne vady predmetu kúpy či nároky u správcu, alebo proti konkurznej
podstate,
- všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca zo
svojho,
- úspešný záujemca je povinný predmet kúpy prevziať v deň uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne so
správcom inak.

JUDr. Alena Balážová – správca
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K019574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Peterka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 111/40, 010 03 Žilina - Zástranie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/5/2022 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/5/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca dlžníka Roman Peterka, nar. 24.07.1966, bytom Kostolná 111/40, 010 03
Žilina - Zástranie oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej prihlásenej sume 497,99 eur z titulu
nesplatenia úveru.
Mgr. Michal Miho správca

K019575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holubec Vincent, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 1007/2, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/133/2021 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/133/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 9OdK/133/2021 - 18 zo dňa 06.12.2021 som bola ustanovená do
funkcie správcu majetku dlžníka: Ing. Vincent Holubec, nar. 20.01.1951, trvale bytom Gaštanová 1007/2, 014 01
Bytča -Veľká Bytča, do 01.07.2005 podnikajúci pod obchodným menom Ing. Vincent Holubec, s miestom
podnikania: Sídlisko 9.mája 1007/20, 014 01 Bytča, IČO: 33 365 423 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 237/2021 zo dňa 10.12.2021.
V zmysle ust. §167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom znení
(„ďalej ZKR“), vyhlasujem 3. kolo verejného ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2, zverejneného v OV č. 27/2022 pod
K008312 zo dňa 09.02.2022.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ JUDr. Jana Košová, so sídlom J. Milca 11, 010 01 Žilina, správca majetku dlžníka: Ing.
Vincent Holubec, nar. 20.01.1951, trvale bytom Gaštanová 1007/2, 014 01 Bytča -Veľká Bytča, do
01.07.2005 podnikajúci pod obchodným menom Ing. Vincent Holubec, s miestom podnikania:
Sídlisko 9.mája 1007/20, 014 01 Bytča, IČO: 33
365 423.
2. Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku č. 2.: obchodný podiel dlžníka
v obchodnej spoločnosti Holubec Agro s.r.o., Poznanova 935/35, 94 201 Šurany, IČO: 51 284 111,
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vedená v obchodnom registri OS v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 44781/N – hodnota zapísaného základného
imania spoločnosti v obchodnom registri je 5 000,- Eur. Deň zapísania do súpisu: 06.02.2022, dôvod
zapísania do súpisu: § 197 ods. 1 ZKR.
Návrh cenovej ponuky – v 3. kole verejného ponukového konania sa predaj uskutoční za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
3. Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo
právnická osoba.
II. Predkladanie záväzných ponúk:
1. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží tieto doklady:
a. Obchodné meno(názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b. Adresa spoločnosti, príp. miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c. IČO, DIČ, IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d. Údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie,
f. Kópia výpisu obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania
v obchodnom vestníku. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni zverejnenia v OV. Ak
posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným
dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
3. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: JUDr. Jana Košová, J. Milca
11, 010 01 Žilina, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v čase od 08:00 hod. – 14:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti v bode 1. tohto článku pod písm. a), b), c,) a f), doklad o úhrade zálohy podľa čl. III
Záloha.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spis. zn. 9OdK/133/2021 S 1855, na obálke
uviesť: „VPK Ing. Vincent Holubec – neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie majetku najvyššia.
8. Ponúknutá kúpna cena – najvyššia ponúknutá kúpna cena.
III. Záloha:
1. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 16:00 hod. toho dňa na účet
správcu č.: IBAN: SK29 0900 0000 0051 3403 5463, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.
s. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet,
ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk:
1. Otváranie obálok sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle
správcu.
2. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne
v písomnej podobe najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia
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ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
3. Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa
majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorí ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb
správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
odpísať.
5. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
6. Právo úspešného účastníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
7. 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.
8. V prípade ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konania, 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.
9. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa podmienok tohto verejného ponukového konania.
V Žiline dňa 29.03.2022
JUDr. Jana Košová, správca

K019576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a Oznam o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty
Mgr. Marianna Líšková so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, S 1831 ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Matej Veselovský, nar. 28.9.1987, bytom Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
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súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je pre oprávnené osoby v zmysle ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v
platnom znení k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárií správcu na adrese J. Jánošku 3 , 031 01 Liptovský Mikuláš
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 08:00 – 15:00 hod. Termín na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok proti podstate možno dohodnúť e-mailom: liskova.marianna@gmail.com alebo telefonicky na
čísle:0903202486.
V súlade s ustanovením § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení : „Veriteľský výbor, dotknutý
zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.„ V súlade s
ustanovením § 96 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z .z. v platnom znení: „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate
sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená
do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.“ V súlade s
ustanovením § 96 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení: „Poverený člen veriteľského výboru aleb veriteľ,
ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo
uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho, námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd
rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.“ V súlade s ustanovením § 96 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. v
platnom znení: „Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.“
Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty

K019577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou –súhrnná zrážka zo mzdy za obdobie od 07/20 do 06/21
Súpisová hodnota majetku: 4795,13 Eur
Deň zapísania / prijatia na účet správy podstaty:28.02.2022
Umiestnenie: účet správy podstaty

K019578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Holaza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubíkova 82, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
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Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/125/2021 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/125/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Zdenko Holaza, nar. 13.03.1996, Kubíkova 82, 013 05 Belá sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
tvoriaca výťažok zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Veronika Kacová, správca

K019579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartuš Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáchová 173 / 2, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1975
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/399/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/399/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Správca insolva, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 275 172, zapísaná v
zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1764 vyhlasuje 1. kolo dražby majetku v konkurze dlžníka Zoltán
Bartuš, Madáchova 173/2, 991 22 Bušince, nar.: 03.01.1975
Dražobník/Navrhovateľ dražby:
insolva, k.s. so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 275
172, správca dlžníka Zoltán Bartuš, Madáchova 173/2, 991 22 Bušine, nar.: 03.01.1975
Dátum konania dražby: 03.05.2022
Čas otvorenia dražby: o 10.00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 79, k.ú. Bušince, obec Bušince, okres Veľký Krtíš, a to:
·
·
·

pozemok C-KN parcela č. 471, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m²
pozemok C-KN parcela č. 472/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m²
pozemok C-KN parcela č. 472/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m²
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok C-KN parcela č. 473, záhrada o výmere 523 m²
stavba postavená na parcele č. 471, rodinný dom so súpisným č. 173
stavba postavená na parcele č. 472/2, garáž so súpisným č. 173

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Opis predmetu dražby:
Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Bušince. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného
typu, má 1 nadzemné podlažie, sedlovú strechu s plechoškridlovou krytinou. Rodinný dom je prístupný po
miestnej spevnenej komunikácii s napojením na verejný vodovod a plynovod. Dispozičné sa rodinný dom člení na
prednú a na zadnú Časť s osobitnými vstupmi z dvora. V prednej časti domu sú tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC
osobitne, predsieň a zimná záhrada. V druhej časti domu je taktiež kuchyňa, špajza a jedna izba, k tej časti patrí
ešte kotolňa s osobitným vstupom z dvora a jeden sklad.
Rodinný dom je murovaný, so sedlovou strechou, Stavba osadená na betónových základových pásoch,
hydroizolácia je pod podlahami. Obvodové múry hr. 60 cm sú murované z miešaného muriva - kameň, tehla a
váľky, čo znamená, že dom bol pravdepodobne postavený pred uvažovaným dátumom. Deliace konštrukcie sú
murované z tehál hr.15 cm, stropná konštrukcia je drevená s rovným omietnutým podhľadom. V prednej časti
domu je znížený podhľad zo sadrokartónu a z polystyrénu. Strešná krytina je plechoškrídlová, klampiarske
konštrukcie z pozinkovaného plechu, krov je drevený sedlový. Vnútorné povrchové úpravy sú vápenné Štukové
omietky, stierky. Vonkajšie omietky je finálna povrchová úprava zo zatepľovacieho systému. Fasáda z čelnej a z
dvornej strany zateplená. Vnútorné obklady stien v kúpeľniach, v kuchyniach za šporákom pri kuchynskej linke vo
WC sú keramické. Dvere sú drevené plné a zasklené vonkajšie rámové. Okná sú v časti plastové a v časti
drevené dvojité s vnútornými žalúziami. Podlahy sú rôzne, v izbách plávajúce, na chodbách a v kúpeľniach je
keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdroj vykurovania kotol na pevné palivo.
Radiátory sú oceľové doskové, v dome je rozvod studenej a teplej vody z plastových rúr, príprava z TUV je
elektrickým bojlerom, vnútorná kanalizácia je plastová a liatinová, elektroinštalácia svetelná aj motorická s
automatickým istením. V dome je rozvod zemného plynu, nakoľko pôvodne do roku 2009 dom bol vykurovaný s
plynovými kachľami (gamatkamľ). V zadnej časti domu v kuchyni okrem ústredného kúrenia sa využíva na kúrenie
aj gamatkami.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
zriadené zmluvou zo dňa 20.9.2013 - V 1499/13 zo dňa 18.10.2013 - 163/2013
Cena predmetu dražby: 30.000,00 Eur
Najnižšie podanie: 30.000,00 Eur
Minimálne prihodenie: 300,00 Eur
Výška dražobnej zábezpeky: 8.000,00 Eur
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (upozorňujeme
záujemcov, že lehota končí otvorením dražby) alebo bezhotovostným prevodom na konkurzný účet dlžníka, resp.
vkladom v hotovosti na č. účtu IBAN: SK25 8330 0000 0022 0177 9363, vedený vo Fio banke, a.s., s uvedením
VS: IČO v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, resp. rodné číslo v prípade fyzickej osoby
nepodnikateľa, s uvedením poznámky: dražobná zábezpeka Bartuš. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť
šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: sa končí otvorením dražby.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
1. pri prevode na účet – potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bola
pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
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2. pri vklade v hotovosti na účet – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bola
pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
3. pri zaslaní poštou – potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to
pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky,
4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške
dražobnej zábezpeky vydá veriteľovi z bankovej záruky insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960
01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka Zoltán Bartuš, Madáchova 173/2, 991 22 Bušince, nar.:
03.01.1975, ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na
dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy
dražobníka,
5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na
dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané príjemcovi z notárskej úschovy insolva, k.s., so
sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka Zoltán Bartuš, Madáchova
173/2, 991 22 Bušince, nar.: 03.01.1975, pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový
pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z
notárskej úschovy.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s
navrhovateľom dražby nedohodli inak. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v
lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením
vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou
je neprípustná
Obhliadka predmetu dražby: dňa 19.04.2022 o 14.00 hod a dňa 26.04.2022 o 14.00 hod. Obhliadka sa
uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na emailovú adresu: office@insolva.sk, najneskôr 24 hodín pred
určeným termínom obhliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na
vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci
vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69,
960 01 Zvolen
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 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. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 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 keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo vykonať 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
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

248

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19: V zmysle Vyhlášky č. 29/2022
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu
hromadných podujatí s účinnosťou od 14. marca 2022, upozorňujeme záujemcov, že priebeh dražby sa bude
riadiť aktuálnymi nariadeniami platnými v mieste a čase konania dražby.

insolva, k.s., správca dlžníka Zoltán Bartuš

K019580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ivanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 92, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Nad Plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/36/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/36/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len
ako „Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Milan Ivanič, trvale bytom Malé
Zlievce 92, 99122 Bušince, dátum narodenia 03.10.1979 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) v spojení s ust. § 21 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len ako „Kancelársky poriadok“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia, ako aj iné subjekty,
ktorým to umožňujú osobitné predpisy, môžu nahliadať do správcovského spisu k vyššie uvedenej sp. zn.
správcu na adrese sídla Správcu: Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 hod. a následne od 13:00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u Správcu na tel. čísle +421 917 521 301 alebo na e-mailovej
adrese office@wak.sk.
Za úhradu vecných nákladov vo výške stanovenej ust. § 21 ods. 5 v spojení s ust. § 25 ods. 2 Kancelárskeho
poriadku a ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 47 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „Vyhláška“) sú osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu oprávnené taktiež požadovať, aby im
Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V Banskej Bystrici, dňa 28.3.2022.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka
Milan Ivanič
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JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K019581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ivanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 92, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Nad Plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/36/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/36/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie o insolvenčnom konaní a výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Notice of insolvency proceedings and invitation to foreign creditors to lodge claims
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len
ako „Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Milan Ivanič, trvale bytom Malé
Zlievce 92, 99122 Bušince, dátum narodenia 03.10.1979 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj len
ako „Nariadenie“) oznamuje, že Okresny súd Banská Bystrica Uznesením zo dňa 17.03.2022, ktoré bolo
doručované publikáciou v Obchodnom vestníku č. 58/2022 zo dňa 24.03.2022 vyhlásil konkurz na majetok
Dlžníka.
Witt&Kleim Renewals k.s., seated Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, company ID
52 767 159 (hereinafter referred to only as the „Trustee“) appointed as the bankruptcy trustee of the
debtor Milan Ivanič, permanently residing Malé Zlievce 92, 99122 Bušince, Slovak republic, date of
birth 03.10.1979 (hereinafter referred to only as the “Debtor”) herewith notify in accordance with the
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 may 2015 on insolvency
proceedings (hereinafter referred to only as the “Regulation”), that Okresny súd Banská Bystrica (District
Court) declared bankruptcy of Debtor with resolution on 17.03.2022, that was published in Business
Journal No. 58/2022 on 24.03.2022.
Veritelia Dlžníka sú v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZoKR“) oprávnení prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi do konkurzu na majetok Dlžníka, a to
v základnej prihlasovacej lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu písomne
v jednom rovnopise u Správcu na adreseWitt&Kleim Renewals k.s., Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika alebo elektronicky do dátovej schránky Správcu prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
The creditors of the Debtor have right according to the prov. § 167l in connection with the prov. § 28 and
following of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred to
only as the „BRA“) to lodge their claims in a basic time period of fourtyfive (45) days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the Trustee to the address: Witt&Kleim
Renewals k.s., Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic or or in electonic form to
trustee´s electronic mailbox by using special electronic formular; the Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum according to the prov. § 167l sec 3 BRA.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti stanovené v ust. § 28
a nasl. ZoKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
adrese https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky podľa ust. § 29 ods. 1 ZoKR 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.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements laid in the
prov. § 28 and following BRA, otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website at the
address https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The
basic
requirements of the application according to the prov. § 29 sec. 1 BRA 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.
Podľa ust. § 29 ods. 2 ZoKR pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
According to the prov. § 29 sec. 2 BRA for each assured claim one application must be submitted with
stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right.
Podľa ust. § 29 ods. 4 ZoKR sa celková suma pohľadávky v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
According to the prov. § 29 sec. 4 BRA the total sum of the claim shall be divided in the application in the
principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
reason of the establishment.
Podľa ust. § 29 ods. 5 ZoKR sa pohľadávka 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.
According to the prov. § 29 sec. 5 BRA the claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia.
Podľa ust. § 29 ods. 6 ZoKR sa k prihláške 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.
According to the prov. § 29 sec. 6 BRA to the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he
accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts
the claim in the accountancy.
Podľa ust. § 29 ods. 8 ZoKR je veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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len zverejnením v Obchodnom vestníku.
According to the prov. § 29 sec. 8 BRA the creditor, who does not have the residence or seat or affiliation
of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in
the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal.
Podľa ust. § 28 ods. 6 ZoKR má doručenie prihlášky správcovi pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
According to the prov. § 28 sec. 6 BRA 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.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZoKR je zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 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.
According to the prov. § 167l sec. 1 BRA a secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the
creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is
earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan
Podľa ust. § 167l ods. 2 ZoKR sa prihlásiť 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.
According to the prov. § 167l sec. 2 BRA a creditor who has a claim against another person as a debtor
may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be
satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing
his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is
likely to be satisfied by the assets secured by him.
Podľa ust. § 30 ods. 1 ZoKR 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.
According to the prov. § 30 sec. 1 BRA the trustee submits without vain delay after the expiration of the
basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he
thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a
resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The
resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons.
Podľa ust. § 30 ods. 2 ZoKR podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the prov. § 30 sec. 2 BRA the submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended.
Podľa ust. § 197 ods. 6 v kontexte ust. § 196 ZoKR a v spojení s ust. § 52 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „CSP“) má účastník konkurzného konania právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti
o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada.
According to the prov. § 197 sec. 6 BRA in context of the prov. § 196 BRA and in connection with prov. §
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52 and following of the Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Settlement as amended (hereinafter referred to
only as the “CDS”) A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge
hearing the case and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case,
the parties, their agents or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The
deadlines for the lodging the claims. The objections received later, the repeated objections for the same
reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the objections concerning only the
circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case, the court disregards.
Podľa ust. § 52 ods. 2 CSP v námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode
vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
According to the prov. § 52 sec. 2 CDS in the objection of bias, apart from the general requirements of
filing, the reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the
reason for the exclusion has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is
admissible, can not join without guilt. A submission that does not meet the requirements of the first
sentence, the court disregards; In that case the submission is not handed over to the supreme court.
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.
This notice and invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the article 54 of the Regulation.
V Banskej Bystrici, dňa 28.3.2022. / In Banská Bystrica, on 28.3.2022.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka / bankruptcy trustee of the debtor Milan Ivanič
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár / general partner

K019582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ivanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 92, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Nad Plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/36/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/36/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len
ako „Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Milan Ivanič, trvale bytom Malé
Zlievce 92, 99122 Bušince, dátum narodenia 03.10.1979 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167l
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ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) za primeraného použitia ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR
a v zmysle ust. § 32 ods. 21 prvá veta ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok je možné zložiť na bankový účet IBAN: SK39 1100 0000 0029 4308 1167
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý skladá kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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 (ust. § 32 ods. 3 v spojení
s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive (ust. § 32 ods. 7 písm. a) v spojení s ust. § 167l
ods. 5 ZoKR).
Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu (ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy
konania (ust. § 32 ods. 11 v spojení s ust. § 167l ods. 5 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 € a
najviac 10 000 € (ust. § 32 ods. 19 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok (ust. § 32
ods. 21 druhá a nasl. vety v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (ust. § 167l ods. 5 prvá veta ZoKR).
Popretie pohľadávky musí byť vždy zdôvodnené, pričom pri popretí výšky musí byť uvedená suma, ktorá sa
popiera, pri popretí poradia musí byť uvedené poradie, ktoré sa uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva musí
byť uvedený 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. (ust. § 32 ods. 5 v spojení s ust. §
167l ods. 5 ZoKR).
V Banskej Bystrici, dňa 28.3.2022.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka
Milan Ivanič
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár
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K019583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubec Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1965
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/192/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/192/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o 2. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka:
NEHNUTEĽNOSTI – pozemky:
Popis nehnuteľnej veci
LV č. 2988, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 2451 druh pozemku – orná pôda o výmere 329 m2
- parcela registra „E“ č. 2452 druh pozemku – orná pôda o výmere 113 m2
- parcela registra „E“ č. 2453 druh pozemku – orná pôda o výmere 89 m2
parcela registra „E“ č. 2454 druh pozemku – orná pôda o výmere 81 m2
LV č. 3131, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 2704 druh pozemku – orná pôda o výmere 781 m2
LV č. 3132, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 2705 druh pozemku – orná pôda o výmere 721 m2
LV č. 3262, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 3223 druh pozemku – orná pôda o výmere 2246 m2

Spoluvlastnícky podiel

1/6

5/48
5/48
1/4

spolu ako súbor majetku v súpisovej hodnote 250 EUR.

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu súboru majetku doručia svoje písomné ponuky (výlučne v listinnej podobe) v zapečatenej
obálke s označením "Konkurz 5OdK/192/2020 - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., správca, Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica. Každý záujemca môže predložiť
iba jednu ponuku. Záujemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň
vyporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového konania
vylúčený. Záujemcovia o kúpu súboru majetku predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade
fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden
mesiac, právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. Najnižšia suma
cenovej ponuky nie je stanovená. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za kúpu súboru majetku,
pričom sú povinní zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK86 5600 0000 0039 7768 2002, do poznámky k platbe uviesť
"Konkurz 5OdK/192/2020 - Záloha“ najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť
doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedú aj číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť poukázaná úhrada
- vrátenie zálohy v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Záloha bude záujemcovi vrátená
najneskôr do 10 dní po vyhodnotení ponukového konania. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní odo dňa
zverejnenia ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
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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zverejnenia ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty do troch dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Výsledok
ponukového konania bude písomne oznámený do piatich dní po vyhodnotení cenových ponúk. Správca môže
neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka. Úspešným záujemcom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z hľadiska kúpnej ceny, pričom v prípade
rovnocenných ponúk rozhodne žreb správcu. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
Úspešný záujemca je povinný:
·
·
·

Uzatvoriť kúpnu zmluvu v mieste, čase a spôsobom určeným správcom. Zaplatená záloha bude
započítaná na kúpnu cenu;
Poskytnúť správcovi všetku súčinnosť potrebnú pre uzavretie kúpnej zmluvy alebo splnenie práv
a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy;
Znášať v plnom rozsahu všetky správne poplatky súvisiace s konaním o vklade kúpnej zmluvy do katastra
nehnuteľností;

v lehote alebo v mieste, ktoré budú určené správcom.
V prípade, že úspešný záujemca:
·
·
·

odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v mieste, čase a spôsobom určeným správcom, resp. neuzatvorí kúpnu
zmluvu riadne a včas, alebo
neposkytne správcovi všetku súčinnosť potrebnú pre uzavretie kúpnej zmluvy alebo splnenie práv
a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy, alebo
inak znemožní uzavretie kúpnej zmluvy alebo splnenie práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy,

zložená záloha prepadá do všeobecnej podstaty a správca je oprávnený neuzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným
záujemcom, alebo v prípade, ak už došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, je správca oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy uzavretej s úspešným záujemcom.
Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Záujemca predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania a akceptuje ich v plnom rozsahu.
Podrobné údaje poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, e-mail: kancelaria@tencon.sk
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K019584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 164, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1/2022 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Šimon Odaloš, správca so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
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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republika, ako správca dlžníka: Ondrej Radič, nar. 29.03.1981, 980 54 Rimavské Brezovo 164, týmto v zmysle
ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 28.03.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty.
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K019585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matyfi Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 51, 986 01 Čamovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/56/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Štefan Matyfi, nar. 21.8.1988, trvale bytom Čamovce 51, 986 01 Fiľakovo týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal 28.3.2022 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713
v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 2.411,82 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K019586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matyfi Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 51, 986 01 Čamovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/56/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Štefan Matyfi, nar. 21.8.1988, trvale bytom Čamovce 51, 986 01 Fiľakovo týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:

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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EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej prihlásenej
sume pohľadávok 1.405,51 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K019587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Adriana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/28/2021 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/28/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pozemky

Čísl
Druh Výmera
o pozemku v m²

1

2

3

4

Štát,
okres,
obec

Deň
Hodnota
Dôvod
Číslo
zapísani
zapisovanéh
Číslo Spoluvlastníck
zapísania
Katastráln
Listu
a
o majetku
parcely
y
majetku
e územie vlastníctv
majetku
určená
podiel
do
a
do
odhadom
súpisu
súpisu
správcu

SR,
Rimavská
Sobota,
Lesný
Lehota
570121
Rimavica
pozemok
nad
Rimavico
u

Trvalý
trávny
porast

Orná
pôda

Trvalý
trávny
porast

1057

295

4671

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u
SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

183

EKN
1267/2

15/9500

2689

EKN
1120

1/5

2689

EKN
4753

1/5

2652

EKN
3813/90

1/1800

LV č.
28.3.202 183, kat.
2
úz.
Rimavica

LV č.
2689, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u
LV č.
2689, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

LV č.
2652, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico

120,00 €

Poznámky a
upozornenia

SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z.

5,00 €

10,00 €

SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z., Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnutelnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV č.183
1,00 €
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5

6

7

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

40

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
Lesný 246540
nad
nad
pozemok
7
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
Lesný
295228
nad
nad
pozemok
Rimavico Rimavicou
u

3259

3259

3259

CKN
2075/3

EKN
3809/1

EKN
3811/42

15/9500

LV č.
3259, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
3259, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
3259, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
Pzkn.vl.c.246,2307,23
08 - 284/97
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z., Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
1,00 €
k.ú.Rimavica LV č.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z., Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
520,00 €
k.ú.Rimavica LV č.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z., Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
60,00 €
k.ú.Rimavica LV č.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8

9

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
Lesný 251435
nad
nad
pozemok
3
Rimavico Rimavicou
u

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

60

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u
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3259

1749

EKN
4131

CKN
580/1

15/9500

LV č.
3259, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z., Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
530,00 €
k.ú.Rimavica LV č.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 597
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 580/1 je
evidovaný na liste
vlastníctva c. 1995.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z., Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
1,00 €
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10

11

12

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

Záhrada

Ostatná
plocha

286

46

72

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u
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1749

1749

1749

CKN
580/2

CKN
580/3

CKN
581

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
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13

14

Záhrada

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

384

490

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

CKN
602/2

CKN
606/1

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 569
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 606/2 je
evidovaný na liste
vlastníctva c. 2986. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
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15

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

16

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

108

30

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

CKN
606/2

CKN
606/3

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
1,00 €
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Právny vztah k stavbe
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 606/3 je
evidovaný na liste
vlastníctva c. 2986. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
1,00 €
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 571
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 607/1 je
evidovaný na liste
vlastníctva c. 4119. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
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17

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

18

Záhrada

19

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

209

175

893

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

1749

CKN
607/1

CKN
607/2

CKN
608/1

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
1,00 €
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
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20

21

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

Záhrada

41

83

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

CKN
608/2

CKN
608/3

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 572
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 608/2 je
evidovaný na liste
vlastníctva c. 3243. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
1,00 €
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
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22

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

23

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

24

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

478

48

28

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

1749

CKN
608/4

CKN
608/5

CKN
608/6

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
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25

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

26

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

23

5

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

CKN
608/7

CKN
608/12

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
1,00 €
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 579
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 615 je evidovaný
na liste vlastníctva c.
1393.Do spoločných
nehnuteľností patria
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27

28

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

49

56

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1749

1749

CKN
615

CKN
622

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

15/9500

LV č.
1749, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
1,00 €
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 580
evidovanej na
pozemku parcelné
cislo 622 je evidovaný
na liste vlastníctva c.
4130. Do spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 +
LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
1,00 €
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021
List vl.c.1995-179/99.
List vl.c.1393-27/2000.
List vl.c.2986-36/2001.
Návrh na realizáciu
geom.plánu
č.35133856-083/2009 R 57/2015 - (CKN
p.c.608/1, 608/4,
608/5, 608/6, 608/7)
179/2015
Nájomca: NOPOL
s.r.o., 9.mája 479/40,
Poltár, PSC 987 01,
SR, ICO: 36635171,
Titul nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
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29

30

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
Lesný
168170
nad
nad
pozemok
Rimavico Rimavicou
u

Trvalý
trávny
porast

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
54934
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

1955

1955

EKN
1655/1

EKN
1655/2

1/56

LV č.
1955, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/56

LV č.
1955, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
400,00 €
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 23 je
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1655/2, K
vlastníkovi c. 61 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1655/2,
K vlastníkovi c. 60 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1655/2,
K vlastníkovi c. 62 je
nájomný vztah na EKN
p.c. 1655/2
Nájomca: NOPOL
s.r.o., 9.mája 479/40,
Poltár, PSC 987 01,
SR, ICO: 36635171,
Titul nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
1,00 €
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 23 je
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1655/2, K
vlastníkovi c. 61 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1655/2,
K vlastníkovi c. 60 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1655/2,
K vlastníkovi c. 62 je
nájomný vztah na EKN
p.c. 1655/2
Poznámky:
Poznamenáva sa
súdne konanie OS v
Lucenci c.
17C/93/2016 o zrušení
a vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva na
EKN parcelu c.1654/1
a na CKN p.c. 4533/5,
4533/6, 4533/7 a na
podiely všetkých
vlastníkov vedených
na tomto liste
vlastníctva - P 67/2016
- /zapísané do KN
15.4.2016/ - 177/2016,
340/2019, Nájomca:
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31

Trvalý
trávny
porast

32

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

2310

184

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

4355

4355

CKN
4533/5

CKN
4533/6

1/56

LV č.
4355, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/56

LV č.
4355, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
NOPOL s.r.o., 9.mája
479/40, Poltár, PSC
987 01, SR, ICO:
36635171, Titul
nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
1,00 €
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 10 je
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1654/1, K
vlastníkovi c. 33 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 32 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 34 je
nájomný vztah na EKN
p.c. 1654/1
Poznámky:
Poznamenáva sa
súdne konanie OS v
Lucenci c.
17C/93/2016 o zrušení
a vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva na
EKN parcelu c.1654/1
a na CKN p.c. 4533/5,
4533/6, 4533/7 a na
podiely všetkých
vlastníkov vedených
na tomto liste
vlastníctva - P 67/2016
- /zapísané do KN
15.4.2016/ - 177/2016,
340/2019, Nájomca:
NOPOL s.r.o., 9.mája
479/40, Poltár, PSC
987 01, SR, ICO:
36635171, Titul
nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
3,00 €
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 10 je
nájomný vztah na
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33

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

68

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

4355

CKN
4533/7

1/56

LV č.
4355, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
pozemky parcelné
císlo EKN 1654/1, K
vlastníkovi c. 33 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 32 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 34 je
nájomný vztah na EKN
p.c. 1654/1
Poznámky:
Poznamenáva sa
súdne konanie OS v
Lucenci c.
17C/93/2016 o zrušení
a vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva na
EKN parcelu c.1654/1
a na CKN p.c. 4533/5,
4533/6, 4533/7 a na
podiely všetkých
vlastníkov vedených
na tomto liste
vlastníctva - P 67/2016
- /zapísané do KN
15.4.2016/ - 177/2016,
340/2019, Nájomca:
NOPOL s.r.o., 9.mája
479/40, Poltár, PSC
987 01, SR, ICO:
36635171, Titul
nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
1,00 €
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 10 je
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1654/1, K
vlastníkovi c. 33 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 32 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 34 je
nájomný vztah na EKN
p.c. 1654/1
Poznámky:
Poznamenáva sa
súdne konanie OS v
Lucenci c.
17C/93/2016 o zrušení
a vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva na
EKN parcelu c.1654/1
a na CKN p.c. 4533/5,
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34

Trvalý
trávny
porast

35

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

36

Trvalý
trávny
porast

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
156707
nad
nad
8
Rimavico Rimavicou
u

74

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
57546
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

4355

4093

3308

E
1654/1

CKN
4625/3

EKN
2150

1/56

LV č.
4355, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/56

LV č.
4093, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
4533/6, 4533/7 a na
podiely všetkých
vlastníkov vedených
na tomto liste
vlastníctva - P 67/2016
- /zapísané do KN
15.4.2016/ - 177/2016,
340/2019, Nájomca:
NOPOL s.r.o., 9.mája
479/40, Poltár, PSC
987 01, SR, ICO:
36635171, Titul
nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
640,00 €
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 10 je
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1654/1, K
vlastníkovi c. 33 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 32 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1654/1,
K vlastníkovi c. 34 je
nájomný vztah na EKN
p.c. 1654/1
Právny vztah k stavbe
súpisné císlo 1161
evidovanej na
pozemku parcelné
1,00 €
cislo 4625/3 je
evidovaný na liste
vlastníctva c.
4092.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
1,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

272

Obchodný vestník 64/2022

37

38

39

Trvalý
trávny
porast

Ostatná
plocha

Trvalý
trávny
porast

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
331415
nad
nad
6
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
57546
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
715014
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

3308

3308

3308

EKN
2151/1

EKN
2152

EKN
2161

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
40,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
60,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
10,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
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40

41

42

Trvalý
trávny
porast

Trvalý
trávny
porast

Trvalý
trávny
porast

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
58158
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
13034
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

9884

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

3308

3308

3308

EKN
3805/1

EKN
3806

EKN
3807

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Deň vydania: 01.04.2022
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
1,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
1,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
1,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
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43

44

45

Trvalý
trávny
porast

Trvalý
trávny
porast

Orná
pôda

9538

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
495605
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

719

SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

Konkurzy a reštrukturalizácie

3308

3308

3532

EKN
3808

EKN
3813/1

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/1800

LV č.
3308, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

1/5

LV č.
3532, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

EKN
1893

Deň vydania: 01.04.2022
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
1,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona c.
97/2013 Z. z. Do
spoločných
nehnuteľností patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou zapísané
na LV 2652 + LV 3308
+ LV1749 + LV 3259 +
k.ú.Rimavica LV c.183
- URBÁRSKA A
6,00 €
PASIENKOVÁ
SPOLOCNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTVO
KOKAVA NAD
RIMAVICOU, ICO:
37956558, Nám.1.mája
1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou 55/2014,272/2021,
Protokol o oprave
chyby c.X-2/2019 z
04.02.2019 - 157/2019
Nájomca: NOPOL
s.r.o., 9.mája 479/40,
Poltár, PSC 987 01,
SR, ICO: 36635171,
Titul nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
24,00 €
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 2 je
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SR,
Poltár,
Kokava
Kokava
10520
nad
nad
Rimavico Rimavicou
u

46

Orná
pôda

47

Trvalý
trávny
porast

1439

48

Trvalý
trávny
porast

1439

49

Orná
pôda

1305

50

Orná
pôda

1305

51

Orná
pôda

2370

52

Orná
pôda
Trvalý

Konkurzy a reštrukturalizácie

2370

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,

Deň vydania: 01.04.2022
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1893, 3738,
K vlastníkovi c. 5 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1893,
3738, K vlastníkovi c. 4
je nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1893,
3738, K vlastníkovi c. 3
je nájomný vztah na
EKN p.c.1893,3738,
Nájomca: NOPOL
s.r.o., 9.mája 479/40,
Poltár, PSC 987 01,
SR, ICO: 36635171,
Titul nadobudnutia:
Nájomná zmluva
c.5/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
183/2017 - 283/2017,
Nájomná zmluva
c.7/NOPOL/2017 z
21.4.2017 - N
178/2017 - 288/2017,
Nájomná zmluva
c.8/NOPOL/2017 z
18.4.2017 - N
181/2017 - 289/2017,
Nájomná zmluva
344,00 €
c.4/NOPOL/2017 z
19.04.2017 - N
182/2017 - 301/2017,
K vlastníkovi c. 2 je
nájomný vztah na
pozemky parcelné
císlo EKN 1893, 3738,
K vlastníkovi c. 5 je
nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1893,
3738, K vlastníkovi c. 4
je nájomný vztah na
pozemok EKN
parcelné císlo 1893,
3738, K vlastníkovi c. 3
je nájomný vztah na
EKN p.c.1893,3738,

3532

EKN
3738

1/5

LV č.
3532, kat.
úz.
28.3.202
Kokava
2
nad
Rimavico
u

Hrlica

180

EKN
172/7

24/14336

LV č.
28.3.202
180, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

180

EKN
172/7

24/14336

LV č.
28.3.202
180, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

107

EKN
68/2

24/14336

LV č.
28.3.202
107, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

107

EKN
68/2

27/1536

LV č.
28.3.202
107, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

117

EKN
74/2

27/1536

LV č.
28.3.202
117, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

117

EKN
74/2

24/14336

LV č.
28.3.202
117, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

CKN

28.3.202

LV č.
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53

trávny
porast

400

54

Trvalý
trávny
porast

400

55

Orná
pôda

287

56

Orná
pôda

2010

57

Orná
pôda

1504

58

Orná
pôda

570

59

Trvalý
trávny
porast

1350

60

Orná
pôda

659

61

Orná
pôda

926

62

Orná
pôda

1631

63

Orná
pôda

852

64

Orná
pôda

1255

65

Trvalý
trávny
porast

2745

66

trvalý
trávny
porast

2907

67

Orná
pôda

287

68

Orná
pôda

2010

69

Orná
pôda

1504

70

Orná
pôda

570

71

Trvalý
trávny

1350

Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

433

CKN
1217/10

2/28

28.3.202
433, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

433

CKN
1217/10

1/288

LV č.
28.3.202
433, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
70/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
110/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
112

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
118/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
188/5

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
284/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
336/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
394/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
483/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
633/2

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
695/7

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
700/7

27/1536

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
70/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
110/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
112

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
118/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
188/5

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2

1,00 €

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

277

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Hrlica

porast

72

Orná
pôda

73

Orná
pôda

74

Orná
pôda

1631

75

Orná
pôda

852

76

Orná
pôda

77

Trvalý
trávny
porast

2745

78

trvalý
trávny
porast

2907

79

Orná
pôda

4105

80

Orná
pôda

1198

81

Orná
pôda

1700

82

Orná
pôda

7683

83

Trvalý
trávny
porast

5144

84

Trvalý
trávny
porast

9235

85

Orná
pôda

4105

86

Orná
pôda

1198

87

Orná
pôda

1700

88

Orná
pôda

7683

89

Trvalý
trávny
porast

5144

659

926

1255

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

188/5

2

Deň vydania: 01.04.2022
úz. Hrlica

Hrlica

112

EKN
284/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
336/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
394/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
483/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
633/2

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
695/7

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

112

EKN
700/7

24/14336

LV č.
28.3.202
112, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
318

1/288

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
367

1/288

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
416

1/288

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
492

1/288

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
645/2

1/288

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
702/2

1/288

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
318

2/28

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
367

2/28

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
416

2/28

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
492

2/28

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

435

EKN
645/2

2/28

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

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

278

Obchodný vestník 64/2022

90

Trvalý
trávny
porast

9235

91

Orná
pôda

1516

92

Orná
pôda

7739

93

Orná
pôda

2603

94

Orná
pôda

3874

95

Orná
pôda

400

96

Orná
pôda

2488

97

Orná
pôda

1646

98

Trvalý
trávny
porast

8342

99

Orná
pôda

1516

100

Orná
pôda

7739

101

Orná
pôda

102

Orná
pôda

3874

103

Orná
pôda

400

104

Orná
pôda

105

Orná
pôda

1646

106

Trvalý
trávny
porast

8342

107

Orná
pôda
Zastavan

2603

2488

3957

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

435

EKN
702/2

2/28

LV č.
28.3.202
435, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
179

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
219

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
242

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
259

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
531/2

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
540

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
580

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
696/2

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
179

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
219

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
242

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
259

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
531/2

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
540

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
580

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

184

EKN
696/2

1/288

LV č.
28.3.202
184, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

199

EKN
208/2

1/120

LV č.
28.3.202
199, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

SR,

LV č.

SPOLOČNÉ
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á plocha
437
a
nádvorie
Zastavan
á plocha
109
113
a
nádvorie
Zastavan
á plocha
110
2359
a
nádvorie
108

111

Ostatná
plocha

112

Ostatná
plocha

4551

113

Ostatná
plocha

6250

114

Ostatná
plocha

2301

115

Ostatná
plocha

6844

116

Trvalý
trávny
porast

11035

117

Ostatná
plocha

118

Trvalý
trávny
porast

24959

119

Ostatná
plocha

992

120

Ostatná
plocha

121

Ostatná
plocha

719

122

Ostatná
plocha

1266

123

Ostatná
plocha

124

Ostatná
plocha

125

126

15800

5195

18

1207

1017

Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Lesný
Revúca,
267012
pozemok
Hrlica
Trvalý
trávny

97181

SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

322

EKN
24/10

33/279744

LV č.
28.3.202
437, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

338

EKN
39/2

7/384

LV č.
28.3.202
338, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

350

EKN
49/1

15/4320

LV č.
28.3.202
350, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN 87

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN 91

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
108

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
139

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
140

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
155

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
157

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
175

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
177/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
177/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
178

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
192/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
192/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
192/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
194

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
195

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2

1,00 €

NEHNUTEĽNOSTI
podla Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.

SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
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Hrlica

porast

127

Ostatná
plocha

128

Ostatná
plocha

129

Ostatná
plocha

921

130

Ostatná
plocha

1823

Zastavan
á plocha
131
a
nádvorie
Zastavan
á plocha
132
a
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

5747

18900

2699

514

133

Ostatná
plocha

134

Orná
pôda

3169

135

Zastavan
á plocha
a
nádvorie

187

136

Ostatná
plocha

1438

137

Ostatná
plocha

1655

138

Ostatná
plocha

4706

139

Ostatná
plocha

4627

140

Ostatná
plocha

5292

141

Ostatná
plocha

3780

142

Ostatná
plocha

6987

143

Ostatná
plocha

328

144

Ostatná
plocha

608

2703

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

195

2

Deň vydania: 01.04.2022
úz. Hrlica

Hrlica

279

EKN
196/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
196/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
213

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
215/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
215/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
215/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
216

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
263/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
272/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
272/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
277/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
277/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
277/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
277/4

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
278/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
278/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
278/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
279

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
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145

Ostatná
plocha

16455

146

Ostatná
plocha

642

147

Ostatná
plocha

4278

148

Ostatná
plocha

1391

149

Ostatná
plocha

1461

150

Ostatná
plocha

5852

151

Ostatná
plocha

3027

152

Ostatná
plocha

3024

153

Ostatná
plocha

5263

Zastavan
á plocha
154
a
nádvorie

744

155

Ostatná
plocha

156

Ostatná
plocha

157

Trvalý
trávny
porast

7900

158

Trvalý
trávny
porast

16288

159

Ostatná
plocha

160

Ostatná
plocha

1347

1815

2087

3186

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
287

Hrlica

279

EKN
298

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
309

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
322

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
340

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
380

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
395

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
414

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
415

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
437/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
437/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
457

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
459

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
461

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
491/4

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
505

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
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161

Ostatná
plocha

863

162

Ostatná
plocha

56676

163

Ostatná
plocha

736

164

Ostatná
plocha

476

165

Ostatná
plocha

846

166

Ostatná
plocha

2148

167

Ostatná
plocha

8165

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

279

EKN
517/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
517/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
517/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
550/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
554

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
560

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
561/1

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

SR,

LV č.

ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
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168

Ostatná
plocha

169

Ostatná
plocha

22578

170

Trvalý
trávny
porast

925

171

Ostatná
plocha

3337

2732

Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Lesný
Revúca,
172
166914
pozemok
Hrlica

173

Trvalý
trávny
porast

27213

174

Trvalý
trávny
porast

1367

175

Trvalý
trávny
porast

55527

176

Ostatná
plocha

439

177

Trvalý
trávny
porast

178

Trvalý
trávny
porast

6693

179

Trvalý
trávny
porast

70014

180

Orná
pôda

181

Orná
pôda

2492

182

Orná
pôda

1011

183

Orná
pôda

184

Orná
pôda

4515

185

Orná
pôda

4433

186

Orná

58654

1663

6683

42088

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

279

EKN
561/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
615

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
617

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
626

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
627

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

3,00 €

Hrlica

279

EKN
638

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
643

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
644

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
650

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
665

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
666

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
671

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
672

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
673

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
681

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
682

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
707

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
708

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN

33/139872

28.3.202

LV č.
279, kat.

1,00 €

NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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186

pôda

42088

187

Orná
pôda

1154

188

Orná
pôda

9640

189

Orná
pôda

1173

190

Orná
pôda

73101

191

Orná
pôda

913

192

Orná
pôda

18315

Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie
Hrlica

279

Hrlica

279

EKN
710

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
711

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
712

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
713

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
714

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
715

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

709

33/139872

Deň vydania: 01.04.2022

2

279, kat.
úz. Hrlica

1,00 €

podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
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193

Orná
pôda

5974

194

Orná
pôda

39948

195

Orná
pôda

5302

196

Orná
pôda

13138

197

Orná
pôda

11008

198

Orná
pôda

3274

199

Orná
pôda

11243

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

279

EKN
716

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
717

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
718

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
719

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
720

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
721

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
722

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
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200

Orná
pôda

3527

201

Orná
pôda

3096

202

Orná
pôda

17070

203

Orná
pôda

39091

204

Orná
pôda

29773

205

Orná
pôda

5331

206

Orná
pôda

8405

207

Orná
pôda

663

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

279

EKN
723

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

Hrlica

279

EKN
724

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
725

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
726

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
727

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
728

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
729

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
730

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

1,00 €

zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
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208

Orná
pôda

209

Orná
pôda

210

Trvalý
trávny
porast

3375

211

Trvalý
trávny
porast

6878

212

Orná
pôda

1180

213

Orná
pôda

88513

3312

4221

SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica
SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

SR,
Revúca,
Hrlica

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Hrlica

279

EKN
731

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
732

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
733/2

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
733/3

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
734

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

Hrlica

279

EKN
735

33/139872

LV č.
28.3.202
279, kat.
2
úz. Hrlica

1,00 €

SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI
podľa Zákona č.
97/2013 Z. z.,
ŤARCHY: Vlastník
poradové císlo 901:
Zriaduje sa zákonné
vecné bremeno v
súlade §11 ods. 1) až
ods. 8) zákona
251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v prospech
Stredoslovenská
distribucná, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010
47 Žilina, ICO: 36 442
151 spočívajúce v
priznaní práva uloženia
inžinierskych sietí a
práva vstupu na
pozemok parcelu
registra E 517/1,
517/2, 713, 715, 722,
723, 725, 733/3, 735- v
rozsahu podla
geometrického plánu č.
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Deň vydania: 01.04.2022
36626449-12/2016
firmy A-Zenit, s.r.o.
Rimavská Sobota - Z1276/2016 - 91/16

STAVB
Y

Číslo

214

215

Popis
stavby

Poznámky a
upozornenia

SPOLOČNÉ
NEHNUTEĽNOS
TI podľa Zákona
č. 97/2013 Z. z.
Do spoločných
nehnuteľností
patria
nehnuteľnosti v
k.ú.Kokava nad
Rimavicou
zapísané na LV
2652 + LV 3308 +
LV1749 + LV
3259 +
Sklad
k.ú.Rimavica LV
č.183 URBÁRSKA A
PASIENKOVÁ
SPOLOČNOSŤ,
POZEMKOVÉ
SPOLOČENSTV
O KOKAVA NAD
RIMAVICOU,
ICO: 37956558,
Nám.1.mája 1,
985 05 Kokava
nad Rimavicou 55/2014,272/202
1
Právny vzťah k
pozemku
parcelné číslo
rodinný
4473 pod stavbou
dom
s.č. 1163 nie je
evidovaný na liste
vlastníctva.

Štát,
okres,
Číslo listu
obec, Katastráln
Súpisn
vlastníctv
ulica,
e územie
é číslo
a
orientačn
é číslo

Slovenská
republika,
Kokava
Poltár,
nad
Kokava
Rimavicou
nad
Rimavicou

Slovenská
republika,
Kokava
Poltár,
nad
Kokava
Rimavicou
nad
Rimavicou

3259

2287

Číslo
Deň
Hodnota
Dôvod
parcely,
zapísani
zapisovanéh
zapísania
na ktorej Spoluvlastníck
a
o majetku
majetku
je stavba
y podiel
majetku
určená
do
postaven
do
odhadom
súpisu
á
súpisu
správcu

CKN
2075/3

15/9500

LV 3259 ,
k. ú.
28.3.202 Kokava
2
nad
Rimavico
u

50,00 €

1/5

LV 2815 ,
k. ú.
28.3.202 Kokava
2
nad
Rimavico
u

100,00 €

CKN 4473
2815

1163

JUDr. Stela Chovanová
Správca

K019588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 997 / 12, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/207/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/207/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej 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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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, Slovenská republika, číslo
zabezpečenej pohľadávky: 1 – 9:

Druh
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
8049
1851
1966
3023

Štát
SR
SR
SR
SR

obec
Mikušovce
Mikušovce
Mikušovce
Mikušovce

K.ú.
Mikušovce
Mikušovce
Mikušovce
Mikušovce

č. LV
6195
6039
5918
5916

p.č.
2215
711/2
219/3
224/2

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
3625/1643568
14/360
14/270

Súpisová hodnota
3 219,60 €
1,63 €
53,52 €
62,70 €

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K019589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 232, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/269/2021 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/269/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1787 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Anna Kováčová, nar.: 27.07.1972, trvale bytom 232
Hrušov, 991 42 Hrušov (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR I.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto
ponukovým konaním nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemok:
Druh
Výmera v m2 Štát obec K.ú.
č. LV p.č.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu Parcela registra Súpisová hodnota
Trvalé trávne porasty 879
SR Hrušov Hrušov 3383 866/902 474264/42698880
E
10,00 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“).
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, VS: 114, Poznámka: Anna
Kováčová, v lehote na predkladanie ponúk. Správca si ponecháva právo odmietnuť nevýhodné ponuky
záujemcov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ ANNA KOVÁČOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosť
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný. V prípade záujemcu
ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca Anna Kováčová

K019590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1989
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/38/2022 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva group, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977, správca úpadcu: Štefan
Nagy, Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec, IČO: 47 208 961, nar.: 12. 4. 1989, oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
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

291

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: 045/202 89 38
e-mail: office@tkak.sk

K019591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1989
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/38/2022 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/38/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Štefan Nagy, Gemerský
Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec, IČO: 47 208 961, nar.: 12. 4. 1989 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme,
že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 7OdK/38/2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25. 3. 2022. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: insolva group, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, IČO: 47 258 977, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Štefan Nagy, Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec, born.: 12. 4. 1989 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 7OdK/38/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published in Business Journal 25. 3. 2022. The bankruptcy procedure was declared as of
this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: insolva group,
k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by
using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed
electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on
the Ministry of Justice of the Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
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does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 29. 3. 2022
In Zvolen, 29. 3. 2022
insolva group, k.s., správca Štefan Nagy
insolva group, k.s., trustee Štefan Nagy

K019592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1989
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/38/2022 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/38/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva group, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977, správca dlžníka:
Štefan Nagy, Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec, IČO: 47 208 961, nar.: 12. 4. 1989, v zmysle
§ 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN:
SK67 0900 0000 0051 7490 3595, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 0294; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva group, k.s., správca Štefan Nagy
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K019593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločai Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/296/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/296/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Patrik Kaločai, nar.: 23.09.1990, trvale bytom Veľké Teriakovce 37, 980 51
Veľké Teriakovce, obchodné meno – Patrik Kaločai, s miestom podnikania Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké
Teriakovce, IČO: 45 873 399 (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 15.07.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 15.02.2022, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Patrik Kaločai, nar.:
23.09.1990, trvale bytom Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce, obchodné meno – Patrik Kaločai,
s miestom podnikania Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce, IČO: 45 873 399, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Patrik Kaločai, nar.: 23.09.1990, trvale bytom
Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce, občan SR, obchodné meno – Patrik Kaločai, s miestom
podnikania Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce, IČO: 45 873 399, vedený Okresným súdom Banská
Bystrica, pod sp. zn. 2OdK/296/2021 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K019594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPODNIK Želovce, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želovce 802, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 552 114
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2021 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
sp. zn. 2R/2/2021
Zoznam prítomných
Správca:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1680
Dlžník:
AGROPODNIK Želovce, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
sídlo: Želovce 802, 991 06 Želovce, IČO: 44 552 114, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:16295/S
právne zastúpená: JUDr. Milan Ragas, trvale bytom Nad Plážou 9, 974 01 Banská Bystrica
Členovia veriteľského výboru:
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č.: 601/B
právne zastúpená:
advokátska kancelária JUDr. Radovan Hrabovecký – advocati s.r.o., Budyšínska 3A, 831 01 Bratislava, IČO:
36 859 991, konajúca prostredníctvom JUDr. Radovan Hrabovecký, advokát a konateľ
UNICHEM SK, spol. s r.o.,
Bernolákova 1, Banská Bystrica, IČO: 46 816 071, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:27909/S
AGRALL, s.r.o., Hlavná 504, Bajč, IČO: 44 874 774, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.: 25819/N
Miesto a čas zasadnutia:
24.03.2022 o 10:45 hod., Hotel DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand, na adrese Švermova 32, 974 04
Banská Bystrica, miestnosť: Veľký salón na prízemí
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Určenie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané zároveň so schôdzou veriteľov konanou
dňa 24.03.2022. Prítomní členovia výboru boli oboznámení s tým, že správca požiadal Martina Veverku, aby sa
na zasadnutí zúčastnil ako štatutárny orgán dlžníka. Členovia veriteľského výboru nemali námietky a súhlasili, aby
sa zasadnutia zúčastnil konateľ dlžníka a právny zástupca dlžníka.
Správca poučil prítomných veriteľov o pravidlách hlasovania veriteľského výboru podľa § 128 ods. 2 ZKR,
a najmä o tom, že každý z prítomných členov má jeden hlas a len v prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
prepočítajú podľa sumy ich zistených pohľadávok.

2. Voľba veriteľského výboru
Správca pred začatím voľby predsedu veriteľského výboru konštatoval prítomnosť všetkých členov výboru.
Správca za primeraného použitia ust. § 127 ods. 1 ZKR navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa
s najvyšším počtom hlasov, a to spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00
151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:

3 hlasy (počítané per capita)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 1:
„Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.“.
Správca následne odovzdal vedenie zasadnutia veriteľského výboru jeho predsedovi.

3. Určenie (predĺženie) lehoty na predloženie plánu
V rámci zasadnutia veriteľského výboru podal dlžník ako predkladateľ plánu odôvodnenú žiadosť podľa § 143 ods.
1 ZKR na predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu. Predseda veriteľského výboru vyzval
prítomných členov výboru, aby k žiadosti a jej dôvodom vyjadrili svoje stanovisko hlasovaním, t.j. či súhlasia
s predĺžením lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní, a to z dôvodu, aby
koniec lehoty na predloženie plánu bol časovo čo najbližšie k termínom žatvy, čo umožní vypracovať a predložiť
reálne uskutočniteľný plán, ktorý bude môcť byť ohľadom miery uspokojenia veriteľov menej konzervatívny, než
by bol plán predložený v základnej lehote podľa § 143 ods. 1 ZKR.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:

2 hlasy (počítané per capita)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa: 1 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor predlžuje predkladateľovi plánu lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu o 60
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dní, a to z dôvodu, aby koniec lehoty na predloženie plánu bol časovo čo najbližšie k termínom žatvy, čo umožní
vypracovať a predložiť reálne uskutočniteľný plán, ktorý bude môcť byť ohľadom miery uspokojenia veriteľov
menej konzervatívny, než by bol plán predložený v základnej lehote podľa § 143 ods. 1 ZKR.“

4. Záver
Predseda veriteľského výboru predniesol veriteľskému výboru návrh, aby (i) zvolávanie zasadnutí veriteľského
výboru bolo možné aj v elektronickej forme zaslaním pozvánky na vzájomne oznámené e-mailové adresy členov
veriteľského výboru, (ii) uskutočnenie zasadnutí veriteľského výboru a hlasovania na veriteľskom výbore bolo
možné aj formou prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. teams, skype a pod.) a (iii) hlasovanie na veriteľskom
výbore bolo možné aj v písomnej forme zaslaním hlasovacieho lístka predsedovi veriteľského výboru alebo
v elektronickej forme zaslaním hlasovacieho lístka opatreného kvalifikovaným elektronickým podpisom predsedovi
veriteľského výboru, pričom pri každej z uvedenej formy hlasovania sa pre účely uznášaniaschopnosti hlasujúci
členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:

3 hlasy (počítané per capita)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 3:
„Veriteľský výbor rozhodol, že (i) zvolávanie zasadnutí veriteľského výboru je možné aj v elektronickej
forme zaslaním pozvánky na vzájomne oznámené e-mailové adresy členov veriteľského výboru,(ii) uskutočnenie
zasadnutí veriteľského výboru a hlasovania na veriteľskom výbore je možné aj formou prostriedkov diaľkovej
komunikácie (napr. teams, skype a pod.) a (iii) hlasovanie na veriteľskom výbore bolo možné aj v písomnej forme
zaslaním hlasovacieho lístka predsedovi veriteľského výboru alebo v elektronickej forme zaslaním hlasovacieho
lístka opatreného kvalifikovaným elektronickým podpisom predsedovi veriteľského výboru, pričom pri každej z
uvedenej formy hlasovania sa pre účely uznášaniaschopnosti hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o 11:05
hod.
V Banskej Bystrici dňa 24.03.2022
Slovenská sporiteľňa, a.s.
predseda veriteľského výboru
zast. advokátska kancelária
JUDr. Roman Hrabovecký – advocati s.r.o.
JUDr. Roman Hrabovecký, advokát a konateľ

K019595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valenta Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2022 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca úpadcu: Ľuboš Valenta,
Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre, dát. nar.: 6. 11. 1969, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel. č.: +421 45 202 89 38
e-mail: office@insolva.sk

K019596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valenta Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2022 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ľuboš Valenta, Dolné
Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre, dát. nar.: 6. 11. 1969 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/82/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25. 3. 2022. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka
sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172,
alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára;
elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ľuboš Valenta, Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre, born.: 6. 11. 1969 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2OdK/82/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal 25. 3. 2022. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: insolva, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using
special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic
signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 29. 3. 2022
In Zvolen, 29. 3. 2022
insolva, k.s., správca Ľuboš Valenta
insolva, k.s., trustee Ľuboš Valenta

K019597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valenta Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2022 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Ľuboš
Valenta, Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša - Hámre, nar.: 6. 11. 1969, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK87 0900 0000 0050
7044 3547, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 0295; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva, k.s., správca Ľuboš Valenta

K019598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Melicherčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6439/8, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Melicherčík, nar. 23.02.1995, trvale bytom Magurská 6439/8, 974 11
Banská Bystrica zverejnil v Obchodnom vestníku č. 50/2022 zo dňa 14.03.2022 oznámenie o vyhlásení 3. kola
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. V lehote určenej na
predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Správca vyhodnotil ponukové konanie ako
neúspešné.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K019599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáčová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 624/24, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1982
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2021 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Dana Krnáčová - DAJA / Dana Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 1. mája 624/24, 962 23 Očová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 47607939 / 05. 11.
1982 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/142/2021 S 1433
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k sp. zn.: 4OdK/142/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
V zmysle skutočnosti, že dlžník bol vlastníkom majetku, ktorý podľa § 166i ZKR podlieha konkurznému konaniu,
správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 187/2021 zo dňa 29.09.2021. Po
speňažení majetku bol správcom zverejnený v zmysle ustanovenia § 167u ZKR zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty dňa 14.03.2022 v Obchodnom vestníku č. 50/2022.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Dana Krnáčová, nar. 05. 11. 1982, trvale bytom 1. mája 624/24, 962 23 Očová, obchodné meno
- Dana Krnáčová - DAJA, s miestom podnikania 1. mája 624/24, 962 23 Očová, IČO - 47607939, uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4OdK/142/2021 zo dňa 17.06.2021, končí z dôvodu došlo k splneniu
rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Dana Krnáčová, nar. 05. 11. 1982,
trvale bytom 1. mája 624/24, 962 23 Očová, obchodné meno - Dana Krnáčová - DAJA, s miestom podnikania 1.
mája 624/24, 962 23 Očová, IČO – 47607939 zrušuje.
V Zvolene, dňa 29.03.2022
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K019600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fašková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 67, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdS/1/2022 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdS/1/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, ustanovený správca v konaní o určení splátkového kalendára vedenom voči dlžníkovi : Oľga
Fašková, nar. 21. 04. 1983, trvale bytom 962 04 Kriváň 67, podnikajúci pod obchodným menom Oľga Fašková JUMP&JUMPING, s miestom podnikania 962 04 Kriváň 67, IČO: 47 904 682, oznamuje, že do správcovského
spisu č.k. 7OdS/1/2022 S1157 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04
Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod.
Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na
email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca

K019601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Melicherčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6439/8, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Melicherčík, nar. 23.02.1995, trvale bytom Magurská 6439/8, 974 11
Banská Bystrica v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K019602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1962
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/235/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/235/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Rastislav Bendík, nar. 14. 03. 1962, trvale bytom Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno Rastislav Bendík, s miestom podnikania Ružová 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17 961 939 v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K019603
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 3379/18, 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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ján Bartoš, nar. 21.08.1996, bytom Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča, podnikajúci pod obchodným menom
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Ján Bartoš, s miestom podnikania Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča, IČO: 51 122 987 v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K019604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáčová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 13, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1978
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/656/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/656/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o zrušení dražby
SPHYRNA Insolvency, k.s., správca úpadcu Simona Krnáčová, nar. 03.09.1978, bytom Ľ. Štúra 834/13, 990 01
Veľký Krtíš Vám týmto oznamuje, že dražba: Termín dražby: 30.03.2022 o 11,00 hod. Miesto dražby: NÚ JUDr.
Jany Jánoškovej., Štefánikova tr. 27, 949 01 Nitra, ktorej oznámenie o dobrovoľnej dražbe bolo v obchodnom
vestníku zverejnené pod č. 33/2022 dňa 17.02.2022 je ZRUŠENÁ z dôvodu prekážky na strane správcu.

SPHYRNA Insolvency, k.s.

K019605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 324, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1953
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/398/2021 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/398/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marta Kováčová, nar. 19.04.1953, Sielnica 324, 962 31 Sielnica, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 18.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
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Insolvency services, k.s., správca

K019606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 397/200, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1996
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/407/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/407/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., správca so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrik Berky, nar. 18.12.1996, trvale bytom SNP 397/200, 962 23 Očová,
sp. zn. 2OdK/407/2021 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamujem, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa POHOTOVOSŤ,
s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej sume 3.256,44 Eur, ktorá bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K019607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 3209/15, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1194/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1194/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu , že sa konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu : JUDr. Zuzana
Šimová, PhD.,LL.M., správca dlžníka- Milan Balta, nar. 11.05.1960, bytom Novozámocká 3209/15, 96001
Zvolen , obchodné meno-Milan Balta, s miestom podnikania Novozámocká 3209/15, 96001 Zvolen, IČO:
43200770 ,oznamuje , že ku dňu 29.03.2022 bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
.Správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Balta, nar.
11.05.1960, bytom Novozámocká 3209/15, 96001 Zvolen , obchodné meno-Milan Balta, s miestom podnikania
Novozámocká 3209/15, 96001 Zvolen, IČO: 43200770 v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Balta, nar. 11.05.1960, bytom
Novozámocká 3209/15, 96001 Zvolen , obchodné meno-Milan Balta, s miestom podnikania Novozámocká
3209/15, 96001 Zvolen, IČO: 43200770 , v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
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JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M., správca
Dňa 29.03.2022

K019608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kacz Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 363 / 5, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/248/2020 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/248/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Dňa 27.04.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 80/2020 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 5OdK/248/2020 zo dňa
20.04.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Michal Kacz, nar.: 21.01.1982, trvale bytom:
Strojárska 363, 966 01 Hliník nad Hronom a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka
Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca konkurznej
podstaty zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh.
Banská Bystrica, dňa 29.03.2022
JUDr. Radka Longauerová, správca

K019609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplicová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1566/12, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1951
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Emília Teplicová, nar. 21.12.1951, trvale bytom Lipová 1566/12, 064 01
Stará Ľubovňa (ďalej len ako „Dlžník“), v súlade s ust. § 167p ods. 2 v spojení s ust. § 167q ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov,
oznamuje že majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in
concreto:
1. Peňažná pohľadávka:
Právny dôvod vzniku: Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníka podľa ust. § 61 ods. 3 Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;
Dlžník: ST SIRIUS, spol. s r.o. „v likvidácii“, so sídlom Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 36 452 637;
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 561 103,50 Eur (Istina: 533 024,50 Eur; Úrok z omeškania 28 038,55
Eur; Náklady z uplatnenia: 40 Eur);
Iné skutočnosti: Pohľadávka v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2K/8/2020 –
zistená čo do právneho dôvodu, výšky, vymáhateľnosti, poradia („E – Iná pohľadávka“) v prihlásenom rozsahu.

Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K019610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 219, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/324/2021 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/324/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Jarka, nar. 02.08.1976, trvale
bytom 093 01 Čičava 219 (ďalej len „dlžník“), 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“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz 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. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K019611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kromková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska 2144/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1/2022 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Gabriela Kromková, nar. 27.05.1970, trvale
bytom Zemplínska 2144/8, 058 01 Poprad (ďalej len „dlžník“),, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz 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. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K019612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/458/2021 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/458/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Čižmárová, so sídlom kancelárie: Kopečná 252/2, 058 01 Poprad, zn. správcu: S2040 - správca
konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Gaži, nar. 15.06.1976, trvale bytom: Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/458/2021, v zmysle ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená 1 prihláška pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, IČO: 542 097 902, so sídlom: Boulevard Haussmann 1, Paríž, konajúca na území SR
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713, so
sídlom: Karadžičova 2, 821 08 Bratislava v celkovej výške 853,17 EUR (z toho istina vo výške 500,78 EUR, úrok
z omeškania vo výške 146,86 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 205,53 EUR).
Mgr. Jana Čižmárová, správca

K019613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/458/2021 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/458/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Čižmárová, so sídlom kancelárie: Kopečná 252/2, 058 01 Poprad, zn. správcu: S2040 - správca
konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Gaži, nar. 15.06.1976, trvale bytom: Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/458/2021, v zmysle ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
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

309

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená 1 prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT
COLLECTION, a.s., IČO: 47 967 692, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v celkovej výške 850,89
EUR (z toho istina vo výške 754,28 EUR a úrok vo výške 96,61 EUR).
Mgr. Jana Čižmárová, správca

K019614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Mirošov 21, 090 11 Nižný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/430/2021 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/430/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 3. kolo
V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/,
Mgr. Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Billý, nar. 15.02.1986, trvale bytom 090 11 Nižný Mirošov 21, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/430/2021, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným
spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
1.000,500,-

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

motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, VIN:
TMBZZZ1U9X2193895
090 11 Nižný Mirošov 21
1999, používané

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

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

1/1
03.02.2022, majetok patriaci do BSM Úpadcu

Majetok sa speňažuje ako súbor hnuteľných vecí pod číslom súpisovej zložky 1.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre
prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii
prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške trhovej hodnoty alebo prihodiť o
minimálnu určenú hodnotu.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote desať (10) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od
ktorého začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej
kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK74 8360 5207 0042 0759 3059, poznámka: Marek Billý a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu
do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu
uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa
úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je
správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.

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

310

Obchodný vestník 64/2022
9.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.

Mgr. Jana Čižmárová, správca

K019615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 487 / 33, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/11/2022 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/11/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Márie Mikovej, týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K019616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bobák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok – ohlasovňa pobytu Hlavné námestie 1, 060 01
Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/86/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/86/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Jarmila Lišivková konkurzný správca dlžníka: Peter Bobák, nar. 09.01.1963, trvale bytom: Mesto Kežmarok –
ohlasovňa pobytu, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 0910 939 297 alebo e-mailom:
jarmila.lisivkova@gmail.com.
V Bardejove, dňa 29.03.2022
Ing. Jarmila Lišivková – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bobák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok – ohlasovňa pobytu Hlavné námestie 1, 060 01
Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/86/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/86/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/86/2022-17 zo dňa 23.03.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 61/2022 dňa 29.03.2022 pod značkou K018581, som bola ustanovená za správcu
dlžníka: Peter Bobák, nar. 09.01.1963, trvale bytom: Mesto Kežmarok – ohlasovňa pobytu, Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK69
0900 0000 0051 3435 7462 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 29.03.2022
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K019618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok – ohlasovňa pobytu Hlavné námestie 1, 060 01
Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/86/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/86/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Peter Bobák, nar.
09.01.1963, trvale bytom: Mesto Kežmarok – ohlasovňa pobytu, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 3OdK/86/2022-17 zo dňa 23.03.2022
v Obchodnom vestníku č. 61/2022 dňa 29.03.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Jarmila
Lišivková, so sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Peter Bobák, born: 09.01.1963, living: Mesto Kežmarok – ohlasovňa pobytu, Hlavné námestie 1, 060 01
Kežmarok, our duty si to inform you, that District Court in Prešov, No.: 3OdK/86/2022-17 on the 23.03.2022 and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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promulgated in the Commercial bulletin No. 61/2022 from 23.03.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Jarmila Lišivková, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the
legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2022.
This resolution became valid and enforceable on 30.03.2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
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 creditor 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.
Ing. Jarmila Lišivková, správca / trustee

K019619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šiváková Verona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 134, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/69/2022 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/69/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou (pôvodne Nám. sv.
Egídia 7/15, 058 01 Poprad), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Verona Šiváková, nar. 29.02.1972, Sveržov 134, 086 02
Sveržov (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905511825 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K019620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šiváková Verona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 134, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/69/2022 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/69/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Verona Šiváková, nar.: 29.02.1972, trvale bytom Sveržov 134, 086 02 Sveržov (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Prešov dňa 16.03.2022, sp. zn. 3OdK/69/2022,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 56/2022 dňa 22.03.2022 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou (pôvodne
Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad), značka správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Verona Šiváková, born on 29.02.1972, with permanent address at Sveržov 134, 086 02
Sveržov (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Prešov of 16.03.2022, ref. No. 3OdK/69/2022 published in the Commercial report No. 56/2022 of 22.03.2022
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štúrova 5, 093 01 Vranov nad
Topľou , ref. No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

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

316

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
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persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vranov nad Topľou, dňa 28.03.2022
Vranov nad Topľou, on 28.03.2022
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K019621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šiváková Verona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 134, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/69/2022 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/69/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou (pôvodne Nám. sv.
Egídia 7/15, 058 01 Poprad), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Verona Šiváková, nar. 29.02.1972, Sveržov 134, 086 02
Sveržov (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka
popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98 0900 0000 0051 4884 7091, GIBASKBX, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K019622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendecký Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad -, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/10/2022 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/10/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dušan Sendecký, nar. 03.02.1965, trvale bytom Poprad 058
01, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod číslom konania sp. zn. 3OdK/10/2022, 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 Dušan Sendecký, nar. 03.02.1965, trvale bytom Poprad 058 01, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 29.03.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K019623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Basar Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ražňany 286, 082 61 Ražňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/194/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/194/2021
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Iné zverejnenie

ROZVRH VÝŤAŽKU:
V konkurze na majetok dlžníka Ondrej Basar bola v zmysle ust. § 167q ZKR speňažená pohľadávka z účtu
(pohľadávka z vkladnej knižky), ktorá bola spísaná do súpisu všeobecnej podstaty. Speňažením bol získaný
výťažok spolu vo výške 571,21 Eur.
Postupom podľa ust. § 167u ods. 2/ ZKR z výťažku vo výške 571,21 Eur správca odpočítal náklady konkurzu
spolu vo výške 276,16 Eur a na uspokojenie zistených pohľadávok ostáva 295,05 Eur (571,21 Eur – 276,16 Eur).
V konkurze sú zistené nezabezpečené pohľadávky spolu vo výške 26 761,31 Eur, ktoré budú uspokojené
pomerne koeficientom 0,011025. Koeficient vznikol ako výsledok delenia 295,05 Eur : 26 761,31 Eur.
Veritelia v rozvrhu výťažku budú uspokojení takto:
1. BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 1 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

1 257,61 Eur

zistená suma pohľadávky:

1 257,61 Eur

rozsah uspokojenia:

13,87 Eur

pohľadávka prihlásená prihláškou č. 2 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

1 031,91 Eur

zistená suma pohľadávky:

1 031,91 Eur

rozsah uspokojenia:

11,38 Eur

2. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 3 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

2 676,79 Eur

zistená suma pohľadávky:

2 676,79 Eur

rozsah uspokojenia:

29,51 Eur

pohľadávka prihlásená prihláškou č. 4 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

933,86 Eur

zistená suma pohľadávky:

933,86 Eur

rozsah uspokojenia:

10,30 Eur
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3. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 5 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

114,59 Eur

zistená suma pohľadávky:

114,59 Eur

rozsah uspokojenia:

1,26 Eur

pohľadávka prihlásená prihláškou č. 6 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

13 873,91 Eur

zistená suma pohľadávky:

13 873,91 Eur

rozsah uspokojenia:

152,96 Eur

pohľadávka prihlásená prihláškou č. 7 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

5 649,67 Eur

zistená suma pohľadávky:

5 649,67 Eur

rozsah uspokojenia:

62,29 Eur

4. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 8 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

1 172,02 Eur

zistená suma pohľadávky:

1 172,02 Eur

rozsah uspokojenia:

12,92 Eur

pohľadávka prihlásená prihláškou č. 9 podľa zoznamu pohľadávok
prihlásená suma pohľadávky:

50,95 Eur

zistená suma pohľadávky:

50,95 Eur

rozsah uspokojenia:

0,56 Eur

Správca vyzýva veriteľov, ktorí doteraz správcovi neoznámili platobné údaje, aby bezodkladne do
elektronickej schránky správcu: Správca - Surmová Soňa, JUDr., LL.M. alebo na e-mailovú adresu
správcu: judr.surmova@outlook.sk oznámili bankové účty a platobné údaje, na ktoré má poukázať
uspokojenie ich pohľadávok.
V Prešove, dňa 29.03.2022
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JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K019624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štěpán Drlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby zo dňa 28.03.2022
Sp. zn. 2K/4/2014
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. §
92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 a ust. ust. § 206b ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej aj len ako
„ZKR“) v zmysle ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„ZoDD“) zverejňuje Oznámenie o výsledku dražby:
Označenie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca úpadcu Štěpán Drlík,
nar. 19.06.1979, bytom Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika.
Miesto konania dražby: Hotel Europa, Jiřího Wolkera 464/11, 058 01 Poprad, konferenčná (školiaca) miestnosť.
Dátum konania dražby: 28.03.2022.
Čas konania dražby: 13.00 hod. [prezentácia dražiteľov od 12.30 hod.].
Kolo dražby: Prvé.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: Mgr. Tomáš Gerbery, notár, Notársky úrad Mnoheľova 830/17, 058 01
Poprad.
Predmet dražby: Okres: Poprad, Obec: Poprad, Katastrálne územie: Spišská Sobota, List vlastníctva č. 100. Byt
č. 1, vchod: 0, poschodie: podkrovie, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 13444/50598. Byt sa nachádza v stavbe so s.č. 1654, na
pozemku p.č. 1187, polyfunkčný dom; parcela č. 1187 o výmere 257 m², zastavaná plocha a nádvorie.
Vlastník: 2. Drlík Štěpán r. Drlík, Brokoffova 1654/8, Poprad - Spišská Sobota, PSČ 058 01, SR, Dátum
narodenia: 19.06.1979; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 (ďalej aj len ako „Predmet dražby“ alebo „Byt“).
Predmet dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR a vzhľadom na
skutočnosť, že na dotknutom Liste vlastníctva č. 100 pre katastrálne územie Spišská Sobota sú vo vzťahu
k predmetnému konkurzu evidované ťarchy [zabezpečovacie právo podľa ust. § 8 ZKR] bol Predmet dražby
zaradený podľa ust. § 69 ZKR do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov [po zmene veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005].
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: Polyfunkčný dom, v ktorom je Byt umiestnený, sa nachádza
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

322

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

na ul. Brokoffova 8, v SV okrajovej obytnej časti okresného mesta Poprad, v zástavbe rodinných domov, vzdialený
do centra cca 2 km. Dom je udržiavaný, až na zle vyhotovenú strešnú krytinu, ktorá vyžaduje opravu.
Bytový dom, v ktorom sa Byt nachádza je samostatne stojaci, má jeden chod, jedno podzemné podlažie, kde sú
umiestnené pivnice a nebytové priestory, má jedno nadzemné podlažie, kde sa nachádza nebytový priestor pre
obchod, služby a garáž a jedno podkrovné podlažie, kde sa nachádzajú dva byty s príslušenstvom. Dom je
napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú
murované sendvičové v kombinácii kvádra hr. 22 cm, tepelná izolácia kvádra hr. 9 cm, vodorovné nosné
konštrukcie železobetónové s povrchom z keramickej dlažby, na podestách je keramická dlažba, okná plastové,
vchodové dvere sú plastové. Zateplenie krovu nie je dokončené, v podkrovnom podlaží na viacerých miestach
zateká zo strechy vplyvom zle vyhotovenej strešnej krytiny, pod asfaltovým šindľom nie je podkladová vrstva.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská,
pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho
podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické domové
prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je Byt umiestnený.
Byt v podkroví je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC, k Bytu prislúcha aj pivnica
nachádzajúca sa v suteréne domu. Byt nemá balkón ani loggiu. Byt je štandardne vybavený, v byte sú rozvody
teplej a studenej vody, zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač kombinovaný plynovým kotlom ÚK spoločným
pre obidva byty v podkrovnom podlaží, elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Podlahy
v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažby. Okná sú plastové resp.
drevené strešné so žalúziami, dvere drevené plné hladké, na stenách a stropoch sú hladké omietky. V časti je
drevený obklad stien. Splachovací záchod je samostatný so zabudovanou nádržkou v stene, s keramickým
umývadlom, nerezovou pákovou batériou a keramickým obkladom stien. V kuchyni sa nachádza kuchynská
rohová linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, zabudovaný sporák so
sklokeramickou varnou doskou a rúrou, digestor, keramický obklad steny pri linke. Byt je trvalo obývaný,
udržiavaný, na viacerých miestach sú viditeľné stopy po zatekaní zo strechy.
V mieste Bytu má hlásený trvalý pobyt, podľa vedomosti Správcu, 5 osôb.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Na predmete dražby zapísanom na LV č. 100 pre k.ú. Spišská
Sobota, podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“, viaznu nasledovné ťarchy.
Vlastník poradové číslo 2: Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák - Poznamenáva sa
exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2953/2007K zo dňa 22.06.2009, P1 225/09, Z 1934/09 (byt č.1/podkrovie;
Vlastník poradové číslo 2: Daňový úrad Poprad - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva na
zabezpečenie daňového nedoplatku č.717/340/44931/11/Ger zo dňa 24.6.2011, P 1126/11, Z 3177/11 (byt
č.1/podkrovie);
Vlastník poradové číslo 2: Exekútorský úrad Poprad, Mgr. Viera Lesňáková, súdna exekútorka - Poznamenáva sa
exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 410/11 zo dňa 20.12.2011, P
1744/11, Z 4919/11 (byt č.1/podkrovie);
Vlastník poradové číslo 2: Exekútorský úrad Nitra, Mgr. Stanislav Polák, súdny exekútor - Poznamenáva sa
exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 3289/2009 K zo dňa 20.12.2011, P 73/12, Z 231/12 (byt č.1/podkrovie);
Vlastník poradové číslo 2: Exekútorský úrad Nitra, Mgr. Stanislav Polák, súdny exekútor - Poznamenáva sa
exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1424/2009 K zo dňa 20.12.2011, P 77/12, Z 235/12 (byt č.1/podkrovie);
Vlastník poradové číslo 2: Exekútorský úrad Bardejov, súdny exekútor Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - Poznamenáva
sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX
2889/2012 zo dňa 7.6.2013, P 942/13, Z 2596/13 (byt č.1/podkrovie);
Vlastník poradové číslo 2: Daňový úrad Prešov - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva k
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

323

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

nehnuteľným veciam Číslo: 9700503/5/4145698/2013/Schm zo dňa 11.9.2013 podľa P 1576/13, Z 4160/13
(nadobudnutie právoplatnosti dňa 3.10.2013), Z 289/14 (byt č.1/podkrovie);
Vlastník poradové číslo 2: Daňový úrad Prešov - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva k
nehnuteľným veciam Číslo: 9700503/5/4151331/2013/Schm zo dňa 11.9.2013 podľa P 1577/13, Z 4151/13
(nadobudnutie právoplatnosti dňa 3.10.2013), Z 287/14 (byt č.1/podkrovie).
Podľa ust. § 93 ods. 2 ZKR: „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem
zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré
zabezpečuje záväzok úpadcu“.
Odhadná cena: 74.000,00 EUR;
Cena dosiahnutá vydražením: 67.600,00 EUR;
Najnižšie podanie: 74.000,00 EUR.

K019625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 286/214, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/490/2021 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/490/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka Martina Adamová, nar. 24.4.1983, trvale bytom Hencovská
286/214, 093 02 Hencovce konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/490/2021,
týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. §167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola zoznamu nezabezpečených pohľadávok
zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 2
Veriteľ: BNP PARIBAS FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PASRIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
Karadžičova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713
prihlásená suma: 14.000,85 EUR

V Prešove, 29.3.2022
JUDr. Miloš Hnat, správca
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K019626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karala Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapišová 72, 090 01 Kapišová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1
Popis: nehnuteľný majetok – pozemok
Číslo parcely KN „C“: 384/5
Druh pozemku: ostatná plocha
Výmera v m2: 562
Číslo LV: 552
Katastrálne územie: Kapišová
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 1 124,- EUR
Deň zapísania do súpisu: 25.03.2022
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a)

V Humennom, dňa 25.03.2022
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K019627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Horáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Zuzana Horáková, nar.
17.08.1982, trvale bytom: Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných
hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred
ondrusek.skp@gmail.com

dohodnúť

telefonicky

na

čísle:

0905

072

427

alebo

e-mailom:

V Bardejove, dňa 29.03.2022
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K019628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Horáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/85/2022 zo dňa 22.03.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 61/2022 dňa 29.03.2022 pod značkou K018584, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Zuzana Horáková, nar. 17.08.1982, trvale bytom: Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 29.03.2022
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

K019629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Horáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Zuzana Horáková, nar.
17.08.1982, trvale bytom: Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves Vám oznamujem, že na majetok úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 5OdK/85/2022 zo dňa 22.03.2022 v Obchodnom
vestníku č. 61/2022 dňa 29.03.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so
sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Zuzana Horáková, born: 17.08.1982, living: Jesenského 321/72, 061 01 Spišská Stará Ves, our duty si to inform
you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/85/2022 on the 22.03.2022 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 61/2022 on the 29.03.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
JUDr. Miroslav Ondrušek, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the
bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2022
This resolution became valid and enforceable on 30.03.2022
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
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 creditor 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. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K019630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Komárnik 2, 090 05 Vyšný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/217/2021 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/217/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Milan Fedák, Vyšný Komárnik 2, 090 05 Vyšný Komárnik, v zmysle §28 ods. 3 ZKR oznamuje,
že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :
veriteľ : Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO : 44 483 767
vo výške : 331,02 €
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K019631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalcová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 1831 / 92, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/239/2018 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/239/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michalcová Nataša,nar. 17.01.1984, Strojárska
1831, 06901 Snina, Slovensko týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle
ustanovenia §167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Nataša Michalcová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz, vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.
5Odk/239/2018 zrušuje.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K019632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 98, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/128/2020 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Tokár , Podskalka 5903/98, 06601
Humenné, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia
§167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Martin Tokár končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz, vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.
5Odk/128/2020 zrušuje.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K019633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štofej Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1866 / 29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na majetok
dlžníka Marek Štofej, nar. 10.09.1976, v zmysle ust. §§ 167n ods. 1/, 167p ods. 1/ ZKR oznamuje vyhlásenie
prvého
ponukového
konania
na
predaj
nehnuteľného
majetku
dlžníka,
ktorý
patrí
do všeobecnej podstaty (doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo publikované v Obchodnom vestníku MS SR
dňa 20.12.2021 pod číslom K069397).

·

Pozemok parcelné číslo 1064/4, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná
pôda vo výmere 4909 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/64 (p.č. 22);

zapísané OÚ Humenné, kat.odborom na LV č. 647 pre okres Humenné, obec Brekov, kat. územie Brekov.
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu dlžníka: 22,52 Eur.

Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175
636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk
Podmienky ponukového konania:
·

·

·
·
·

·
·

Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania oznámenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu
v uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka – 4OdK/50/2020“ alebo do elektronickej
schránky správcu: Správca - Surmová Soňa, JUDr., LL.M. s výslovným označením správy „Neotvárať –
ponuka – 4OdK/50/2020“.
Záujemca o kúpu nehnuteľného majetku v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny za ponúkaný nehnuteľný
majetok. Zároveň predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet
správcu číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0061 9610, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS 45020.
Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko,
rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko a kontaktné údaje - telefón, e-mail, v
prípade právnickej osoby: obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktné údaje - telefón, e-mail.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 14 dní od vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 100%
súpisovej hodnoty ponúkaného nehnuteľného majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a v prípade
márneho uplynutia zákonnej lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
predloží úspešnému záujemcovi návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 20 dní a na prijatie návrhu zmluvy
určí úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7
pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 %
ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom
úspešného záujemcu na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta
je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50% zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vráti úspešnému
záujemcovi.
Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane
ustanovení o zmluvnej pokute.
Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 29.03.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/241/2021 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/241/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku
V súlade s ust. § 167j ods. 1 ZKR a ust. § 40 ods. 1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. týmto zverejňujem zmenu
súpisu majetku konkurznej podstaty (ďalej len "Súpis").
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo Súpisu:
Rodinný dom so súp. č. 1799 postavený na pozemku s par. č. 5250 nachádzajúci sa v okr. Humenné v
Katastrálnom území Humenné, v obci Humenné v oblasti obývanej sociálne vylúčenou komunitou,
zapísaný na LV č. 3585 v spoluvlastníckom podiele 1/8.
Dlžníčka si k tomuto spoluvlastníckemu podielu uplatnila nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Deň vylúčenia: 29.03.2022
Dôvod: Nie sú splnené zákonné podmienky speňaženia obydlia dlžníka podľa § 167o ods. 2 ZKR

V Prešove dňa 29.03.2022

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K019635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 435 / 7, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/437/2019 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/437/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Koky, trvale bytom Tatranská 635/7, 059 38
Štrba, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167 zák.
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, konkurz na majetok dlžníka:Ján Koky 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
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený Okresným súdom Prešov, po .sp.zn.
2Odk/ 437/2019 zrušuje.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K019636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goč Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 4857 / 36, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/143/2017 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/143/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka Goč Milan, Tomášikova 4857, 08001 Prešov,
Slovensko , ýmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167 zák.
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Goč Milan končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený Okresným súdom Prešov, po .sp.zn.
2Odk/143/2017zrušuje.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K019637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerka 262, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2021 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty. V súpise majetku všeobecnej
podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K019638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerka 262, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1967
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. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2021 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2021
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
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Anna Oračková, nar. 29.08.1967, trvale bytom Majerka 262, 059 94 Ihľany
Uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 2OdK/10/2021 zo dňa 02.02.2021 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 29.03.2022

JUDr. Ivana Orosová, správca

K019639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Lehetová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kamennou baňou 71, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/371/2021 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/371/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn.3OdK/371/2021, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Iveta Lehetová, nar. 10.05.1967, Pod Kamennou baňou 71, 080 01 Prešov, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Iveta Lehetová, IČO: 40149081, s miestom podnikania Pod Kamennou
baňou 71, 080 01 Prešov, podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka : Iveta Lehetová, nar.
10.05.1967, Pod Kamennou baňou 71, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúc pod obchodným menom Iveta
Lehetová, IČO: 40149081, s miestom podnikania Pod Kamennou baňou 71, 080 01 Prešov v zmysle § 167v ods.
1 ZKR zrušuje.

Vo Vranove n.T., dňa 29.03.2022
JUDr. Jaroslava Oravcová, 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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K019640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolomej Jurečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 506, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/382/2021 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/382/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn.3OdK/382/2021, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Bartolomej Jurečko, nar. 27.04.1950, Soľ 506, 094 35 Soľ, podľa ust. § 167v ods. 1
ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka Bartolomej Jurečko, nar.
27.04.1950, Soľ 506, 094 35 Soľ ,v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Vo Vranove n.T., dňa 29.03.2022
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K019641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 545/2, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/432/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/432/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Eva Horváthová nar. 13.03.1964, Staničná 545/2, 082 21 Veľký Šariš, ktorá je
vedená na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/432/2021, týmto oznamujem, že do kancelárie správcu bola
doručená prihláška veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská
časť Petržalka, IČO: 35 724 803, vo výške 889,55 EUR po uplynutí základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
V Humennom dňa 28.03.2022

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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K019642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Singovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 55, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/92/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/92/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Dušan Kuruc, správca, Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné, správca úpadcu Miroslav Singovský, nar.:
16.04.1968, trvale bytom 059 73 Žakovce v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa Inkasáreň
s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 777 974 doručené správcovi prihláškou pohľadávky po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

Číslo prihlášky
1
2
3
4

Istina
70,70 EUR
70,70 EUR
70,70 EUR
70,70 EUR

Úroky Úroky z omeškania
10,49 EUR
10,34 EUR
11,51 EUR
10,30 EUR

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma
81,19 EUR
81,04 EUR
82,21 EUR
81,00 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K019643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 332, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/466/2021 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/466/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková S1308, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca dlžníka:
Michal Goroľ, nar. 07.03.1974, trvale bytom 094 35 Hlinné 332, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR
(druhá veta) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej konkurznej 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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JUDr. Jana Čepčeková, správca

K019644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gurčiková Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 100, 082 41 Rokycany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/421/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/421/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/421/2021 zo dňa 03.12.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 238/2021 zo dňa 03.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Nikola
Gurčiková, nar. 10.08.1995, Rokycany 100, 082 41 Bajerov a týmto Uznesením som bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka.
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“):
„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do
90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov
konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Nikola Gurčiková, nar.
10.08.1995, Rokycany 100, 082 41 Bajerov končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §
167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K019645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/32/2021 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/32/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty. V súpise majetku všeobecnej
podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K019646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/32/2021 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/32/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty. V súpise majetku všeobecnej
podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K019647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/32/2021 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Zdenko Polhoš, Nový dvor 82/113, 05952 Veľká Lomnica uznesením Okresného súdu Prešov
pod č. k. 5OdK/32/2021 zo dňa 10.02.2021 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 29.03.2021
JUDr. Ivana Orosová, správca
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K019648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 45/29, 082 67 Terňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/81/2022 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/81/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária Giňová, nar. 01.02.1986, Čergovská 45/29,
082 67 Terňa, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 3OdK/81/2022S1308 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K019649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 45/29, 082 67 Terňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/81/2022 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/81/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/81/2022-16 zo dňa 18.03.2022 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Mária Giňová, nar. 01.02.1986, Čergovská 45/29, 082 67 Terňa a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 58/2022 dňa 24.03.2022.
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 tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 vedený v ČSOB, a.s., 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 Mária Giňová.
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. Jana Čepčeková, správca
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K019650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 45/29, 082 67 Terňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/81/2022 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/81/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Giňová, nar. 01.02.1986, Čergovská 45/29,
082 67 Terňa, týmto 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 SR.
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.“
JUDr. Jana Čepčeková Tekeľ, správca

K019651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 45/29, 082 67 Terňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/81/2022 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/81/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(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:
Mária Giňová, nar. 01.02.1986, Čergovská 45/29, 082 67 Terňa, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/81/2022-16 zo dňa 18.03.2022 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. 3OdK/81/2022-16 from March 18, 2022, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Mária Giňová, date of birth 01.02.1986, domicile Čergovská 45/29, 082 67 Terňa, Slovak republic (hereinafter only
„the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 58/2022 z 24.03.2022. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 25.03.2022.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
58/2022 from March 24, 2022. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
March 25, 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
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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. Jana Čepčeková, 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
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. Jana Čepčeková, 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).
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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
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 sizástupcu 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).
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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. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K019652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Andrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrdinov SNP 88/48, 044 25 Vyšný Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/65/2021 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/65/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. zn. 9OdK/65/2021 zo dňa 15.12.2021 bol vyhlásený konkurz
majetok dlžníka: Veronika Andrejková, narodená: 17.06.1985, trvale bytom: Hrdinov SNP 88/48, 044 25 Vyšný
Medzev vyhlásil konkurz a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Jana Koľveková, Werferova 1, 040 11 Košice.
Predmetné uznesenie bolo uverejnené v OV č.244/2021 zo dňa 21.12.2021
Týmto oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boai do kancelárie správcu
doručená nezabezpečená prihláška veriteľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, Bratsilava,
IČO: 36819638, vo výške: 82,-€, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr.Jana Koľveková, správca

K019653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Andrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrdinov SNP 88/48, 044 25 Vyšný Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/65/2021 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/65/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Jana Koľveková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Veronika Andrejková, narodená: 17.06.1985, trvale
bytom: Hrdinov SNP 88/48, 044 25 Vyšný Medzev, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I n
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pod sp. zn.9OdK/65/2021 týmto v súlade s ustanovením § 77 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje,
že zo súpisu všeobecnej podstaty vylučuje vozidlo značky FORD GALAXY WA6, EČV KS 394 EF, VIN:
WF0MXXGBM8A78893, so súpisovou hodnotou 5000,-€, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2022
dňa 21.02.2022 z dôvodu, že predmetné motorové vozidlo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K019654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová ulica 312 / 37, 076 01 Zemplínske Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/372/2021 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/372/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – stavebné sporenie Prvá stavená sporiteľňa, a.s.; stavebné
sporenie č.: 2239361704
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 1466,51 EUR
Deň zapísania do súpisu: 23.03.2022
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K019655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skruteková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovka 159 / 22, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/15/2022 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/15/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 02.02.2022, sp. zn.: 26OdK/15/2022, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Katarína Skruteková, narodená: 10.03.1983, bytom: Kráľovka 159/22, 076 82 Malá Tŕňa,
Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu JUDr.
Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu S 1858).
V zmysle ustanovenia § 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 taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne 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 SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Katarína Skruteková, narodená: 10.03.1983, bytom: Kráľovka 159/22, 076 82
Malá Tŕňa, Slovenská republika, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa
konkurz na majetok dlžníka Katarína Skruteková, narodená: 10.03.1983, bytom: Kráľovka 159/22, 076 82 Malá
Tŕňa, Slovenská republika, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K019656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Violová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtinská 447/5, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/277/2021 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/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.: 26OdK/277/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Angelika Violová, narodená: 29.12.1972, bytom: Ochtinská 447/5, 049 32 Štítnik, Slovenská
republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu JUDr. Richard
Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu S 1858).
V zmysle ustanovenia § 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 taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne 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 SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Angelika Violová, narodená: 29.12.1972, bytom: Ochtinská 447/5, 049 32
Štítnik, Slovenská republika, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz
na majetok dlžníka Angelika Violová, narodená: 29.12.1972, bytom: Ochtinská 447/5, 049 32 Štítnik, Slovenská
republika, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca
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K019657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajtková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 410/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/363/2021 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/363/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 21.12.2021, sp. zn.: 30OdK/363/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anna Gajtková, narodená: 13.11.1947, bytom: Levočská 410/16, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúca pod obchodným menom: Anna Gajtková, s miestom podnikania: Štúrovo nábrežie 2413/11, 052 05
Spišská Nová Ves, IČO: 47762233, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.05.2015, štátny občan SR.
Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu JUDr. Richard Lukáč,
správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu S 1858).
V zmysle ustanovenia § 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 taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR správca bez zbytočného odkladu oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Anna Gajtková, narodená: 13.11.1947, bytom: Levočská 410/16, 052 01 Spišská
Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Anna Gajtková, s miestom podnikania: Štúrovo nábrežie
2413/11, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 47762233, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.05.2015,
sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Anna
Gajtková, narodená: 13.11.1947, bytom: Levočská 410/16, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod
obchodným menom: Anna Gajtková, s miestom podnikania: Štúrovo nábrežie 2413/11, 052 05 Spišská Nová Ves,
IČO: 47762233, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.05.2015, štátny občan SR, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K019658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 90, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1990
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/299/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/299/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, správca
úpadcu: Ondrej Chovan, narodený: 16.11.1990, bytom: Ruskov 90, 044 19 Ruskov v súlade s § 85 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
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Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 28.03.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K019659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 90, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1990
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/299/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/299/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ondrej Chovan, narodený: 16.11.1990, bytom: Ruskov 90, 044 19 Ruskov (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného Košice I, sp. zn. 32OdK/299/2021 zo dňa 02.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2021 dňa
08.11.2021.
Týmto dňom 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: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 32OdK/299/2021. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). 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). 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). 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). 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 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). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
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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).
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). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). 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 (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ondrej Chovan, born on 16th of November 1990, lives in Ruskov 90, 044 19
Ruskov, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 32OdK/299/2021 dated on 2nd of November 2021 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in
Commercial bulletin of Slovak Republic No. 214/2021 on 8th of November 2021.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the 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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No.
32OdK/299/2021. 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 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 (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
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subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). 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). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Košiciach, dňa 28.03.2022
In Košice, on 28.03.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee
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K019660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 90, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1990
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/299/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/299/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, správca
úpadcu Ondrej Chovan, narodený: 16.11.1990, bytom: Ruskov 90, 044 19 Ruskov v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/299/2021, týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000
0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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 Košiciach, dňa 28.03.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K019661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Michalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 223, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1969
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/291/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/291/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, správca
úpadcu: Milan Michalko, nar.: 24.07.1969, bytom: Hlavná 223, 076 05 Cejkov v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 28.03.2022
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

350

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K019662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Michalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 223, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1969
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/291/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/291/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Milan Michalko, nar.: 24.07.1969, bytom: Hlavná 223, 076 05 Cejkov (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného Košice I, sp. zn. 32OdK/291/2021 zo dňa 28.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2021 dňa
04.11.2021.
Týmto dňom 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: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 32OdK/291/2021. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). 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). 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). 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). 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 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). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 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
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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). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). 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 (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Milan Michalko, born on 24th of July 1969, lives in Hlavná 223, 076 05 Cejkov,
Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, No. 32OdK/291/2021 dated on 28th of October 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial bulletin of
Slovak Republic No. 212/2021 on 4th of November 2021.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the 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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No.
32OdK/291/2021. 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 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 (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). 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). 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
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legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Košiciach, dňa 28.03.2022
In Košice, on 28.03.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee
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K019663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Michalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 223, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1969
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/291/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/291/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, správca
úpadcu Milan Michalko, s miestom podnikania: P. O. Hviezdoslava 31/34, 079 01 Veľké Kapušany v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/291/2021, týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN:
SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
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 Košiciach, dňa 28.03.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K019664
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 zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Košiciach dňa 28.03.2022
JUDr. Jana Závodská, správca

K019665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvoj 3314/21/A, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2022 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2022
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci dopĺňam súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty o nasledovné
súpisové zložky majetku:
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia, kategórie M1, VIN: TMBZZZ1UXX2152854, EČV: LE002BK,
modrá metalíza, dátum prvej evidencie: 18.12.1998, STK a EK platné do 18.11.2022, evidované na manželku
úpadcu Marcela Ďuricová, nar. 14.10.1987, Levoča, Rozvoj 3314/21A, vozidlo motoricky a interiér vozidla značne
opotrebovaný, úpadca udáva, že na vozidle je nevyhnutné vymeniť: horné uloženia predok asi 38,- Eur, olejovú
vaňu približne za 67,- Eur, kladka s remeňom 58,- Eur, kotúče 38,- Eur a dosky 35,- Eur, malý veľký technický
preukaz, stav tachometra podľa palubnej dosky:153.000km
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Vyhlásením konkurzu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
a všetok majetok patrí do konkurznej podstaty.
Deň zapísania: 28.03.2022

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
televízor zn. Sencor, čierny, rok výroby 2019, rozmer 73cm x47cm, model: SLE 3226TCS, Power Consumption:
60W, Serial number: 32262020034436,
Súpisová hodnota: 50,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania: 28.03.2022

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk

K019666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty úpadcu: SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10, 053 21
Markušovce, IČO: 36 191 621, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ ZKR“) zverejňuje pohľadávku doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·
·

veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, Košice, IČO:
424995000018
celková suma: 18.884,90 Eur

K019667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matisz Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 787/21, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/53/2022 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/53/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Správca JUDr. Juraj Gavalčin oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú práva počas konania
nahliadnuť do správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia §8 ods.4, Zákona č.8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch, pondelok až piatok, v úradných
hodinách správcu kancelárie na adrese: Platanová 5, 040 01 Košice, po predchádzajúcej dohode so správcom.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné si v rámci opatrení COVID-19 vopred písomne,
telefonicky alebo elektronicky dohodnúť.
Kontakt : +421 915893009, e-mail: gavalcin.office@gmail.com
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K019668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CI - servis a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 180 459
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2021 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu
č.
súpis.
zložky

Banka

1.

Tatra banka,
EUR
a.s.

Mena Číslo účtu

Zostatková
suma

SK72 1100 0000 0026
4353,99
2477 0029

Dôvod zapísania majetku Deň zapísania
do súpisu
súpisu
§ 67 ods.1 a) ZKR

28.03.2022

do Súpisová
hodnota
4.353,99 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci
č.
súpis.
zložky
2.

Rok
výroby

Popis

Osobné
vozidlo
OPEL
MERIVA
2013
VIN: W0LSD9ECXE4033445

Stav
opotrebovanosti

Dôvod zapísania majetku Deň zapísania
do súpisu
súpisu

Primeraný veku

§ 67 ods.1 a) ZKR

28.03.2022

do Súpisová
hodnota

6.000,- EUR

Mgr. Štefan Rybovič, komplementár správcu TETRA INSOLVENCY, k.s.

K019669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvoj 3314/21/A, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2022 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
na odpredaj súpisových zložiek majetku v konkurznom konaní

JUDr. Michael Medviď - správca
so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:
0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jozef Ďurica, nar. 07.08.1986, trvale bytom: Rozvoj 3314/21/A, 054 01 Levoča, podnikajúci pod obchodným
menom: Jozef Ďurica, s miestom podnikania: Rozvoj 3314/21/A, 054 01 Levoča, IČO: 52019357
v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9OdK/9/2022

v zmysle §167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií

vyhlasujem ponukové konanie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na odpredaj majetku úpadcu zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia, kategórie M1, VIN: TMBZZZ1UXX2152854, EČV: LE002BK,
modrá metalíza, dátum prvej evidencie: 18.12.1998, STK a EK platné do 18.11.2022, evidované na manželku
úpadcu Marcela Ďuricová, nar. 14.10.1987, Levoča, Rozvoj 3314/21A, vozidlo motoricky a interiér vozidla značne
opotrebovaný, úpadca udáva, že na vozidle je nevyhnutné vymeniť: horné uloženia predok asi 38,- Eur, olejovú
vaňu približne za 67,- Eur, kladka s remeňom 58,- Eur, kotúče 38,- Eur a dosky 35,- Eur, malý veľký technický
preukaz, stav tachometra podľa palubnej dosky:153.000km
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Vyhlásením konkurzu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
a všetok majetok patrí do konkurznej podstaty.
Deň zapísania: 28.03.2022

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
televízor zn. Sencor, čierny, rok výroby 2019, rozmer 73cm x47cm, model: SLE 3226TCS, Power Consumption:
60W, Serial number: 32262020034436,
Súpisová hodnota: 50,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania: 28.03.2022

a teda vyzývam záujemcov o nadobudnutie tohto majetku na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
1. Prihliada sa len na tie ponuky, ktoré boli doručené správcovi osobne alebo poštou na adresu: Správca
JUDr. Michael Medviď, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, alebo do elektronickej schránky na
www.slovensko.sk, alebo aj len mailom na medvid@medvid.sk, a to v lehote 12 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť a na ponuky doručené
po lehote sa neprihliada. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení. Ak
je deň zverejnenia napr. 23teho, ponukové konanie sa považuje sa za zverejnené 24-teho a deň 24 je
prvý deň lehoty.
2. Písomná ponuka musí obsahovať kto ponuku robí: fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko, telefónne číslo alebo email, právnická osoba uvedie obchodné meno, IČO, sídlo,
osobu oprávnenú konať tel. email a akú kúpnu cenu záujemca za súpisovú zložku ponúka.
3. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu: IBAN: SK72 1100 0029 4311 0546 a to najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Do správy prevodného príkazu uveďte meno záujemcu ktorý urobil písomnú ponuku.
4. V ponukovom konaní rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky najmä ak sa jedná o ponuky zjavne neprimerané, nevhodné, nízke, neadekvátne a pod. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Záujemcovia môžu súpisové zložky ohliadnuť, môžu sa informovať u správcu na tel. čísle 0918 530 350,
alebo emailom na medvid@medvid.sk.

Košice, dňa 28.03.2022

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

K019670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holmoková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľovce 70, 049 35 Koceľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/247/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/247/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie druhého kola ponukového konania a vyhlásenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „ZKR“ alebo „zákon“ ) bolo v OV č. 48/2022 dňa
10.03.2022 vyhlásené 2. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31/2022 dňa 15.02.2022 pod číslom K009642, a to nižšie špecifikované
súpisové zložky majetku pod por. č. 1. v súpisovej hodnote 220,- EUR (ďalej len „predmet ponukového
konania“):
1. motorové vozidlo Škoda
TMBZZZ1U6X2213990

Octavia 1U/-/.

AC kombi,

EČ RV

652

BG,

modrá metalíza

VIN

stav: nepojazdné, nefunkčné: tachometer, turbo, zadné tlmiče; nutné vymeniť výfuk a zvislé guľové čapy;
nefunguje otváranie dverí, predné sklo je poškriabané, miestami zateká, farba sa lúpe, podvozok značne
poškodený koróziou. Nefunguje štartér.
fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1EI7_l1kLFnF8GHPpu5WtGJIM4fIqgqAW?usp=sharing
Do druhého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil druhé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu.

Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je do 11.04.2022 (vrátane).
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SK96 8330 0000 0022 0196 9466 do
konca lehoty na predkladanie ponúk; variabilný symbol: 3224721.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:
a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra (postačí aj fotokópia) nie starší ako 30 dní; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby
podnikateľa, výpis zo živnostenského registra (postačí aj fotokópia) nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie
identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Lányiová, správca,
Štefánikova 50, 040 01 Košice, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: 32OdK/247/2021 – OC –
ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na ponuky doručené správcovi po lehote
sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty. Elektronické podania so
záväznou ponukou nemôžu byť akceptované vo verejnom ponukovom konaní.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční 12.04.2022 o 16:30 hod. v kancelárii správcu.
Otvárania obálok sa môžu zúčastniť účastníci tohto ponukového konania. Lehota na vyhodnotenie ponúk
je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
11. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR.
13. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Zuzana Holmoková

K019671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Andrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrdinov SNP 88/48, 044 25 Vyšný Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/65/2021 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/65/2021
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

JUDr. Jana Koľveková, správca dlžníka: Veronika Andrejková, narodená: 17.06.1985, trvale bytom: Hrdinov SNP
88/48, 044 25 Vyšný Medzev, týmto 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 týmto oznamuje, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Zanikajú tiež účinky podľa ust. § 167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K019672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dutko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička 20, 052 01 Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/68/2022 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Dutko, narodený: 05.08.1972, bytom: Teplička 20,
052 01 Teplička, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/68/2022, týmto oznamujem, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 50, 040 01 Košice počas
úradných hodín PO-PI od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 903 058 467.
Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Stanislav Dutko

K019673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dutko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička 20, 052 01 Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/68/2022 S1937
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/68/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Dutko, narodený: 05.08.1972, bytom: Teplička 20,
052 01 Teplička, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/68/2022, týmto oznamujem
veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený vo Fio banka,
a.s., pobočka zahraničnej banky SK96 8330 0000 0022 0196 9466, s uvedením nasledovných identifikátorov
platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 326822
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Stanislav Dutko

K019674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabóová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská Dlhá Lúka 35, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/7/2022 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/7/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 24.01.2022, č.k. 30OdK/7/2022 zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 20/2022 dňa 31.1.2022 pod spis.zn. 30OdK/7/2022, na majetok dlžníka: Judita Fabóová,
nar.21.6.1963, bytom Krásnohorská Dlhá Lúka 35, 045 01 Krásnohorská Dlhá Lúka 35, IČO 43599257
s ukončenou živnosťou ku dňu 1.10.2007, bol vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca
konkurznej podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 informácii poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K019675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belko Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 280, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/156/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/156/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Gabriela Belko, narodená: 14.11.1984, bytom: 280, 049 36
Slavošovce, podnikajúca pod obchodným menom: Gabriela Belko Be-Sa express agency, s miestom
podnikania: Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 46613391, konanie vedené na Okresnom súde Košice I
pod sp. zn. 26OdK/156/2021 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR oznamujem, že do Zoznamu
pohľadávok boli zapísané tieto pohľadávky doručené po základnej prihlasovacej lehote:
•

Veriteľ: Miriam Strnisková, Poradové číslo pohľadávky v zozname: 245., Prihlásená suma: 900,- €

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 8 ZKR prípadné popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu
pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej istej lehote pripísaný preddavok za popretie každej
pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou. Účet, na ktorý je potrebné zložiť preddavok, bol zverejnený
v obchodnom vestníku pod príslušnou spisovou značkou.

JUDr. Mária Lányiová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP dlžníka Gabriela Belko

K019676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Furdová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 2970/8, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/527/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/527/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka číslo 1
Popis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 250,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nárok na zaplatenie pokuty. Uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 04.10.2021,
spisová značka 32OdK/527/2019 - 151
Dlžník: JUDr. Jaroslav Stojka, narodený 11.05.1981, bytom Jedlíkova 3424/15, Žilina
Súpisová hodnota: 250,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.03.2022
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167q odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K019677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalinská Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šugovská dolina 1, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1962
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/23/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/23/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice ako správca Erika Kalinská, Šugovská dolina 1, 044 25 Medzev, nar. 29. 4. 1962 ustanovený Okresným
súdom Košice I dňa 10. 12. 2021 sp. zn. 32OdK/23/2022 ponúka na predaj mimo dražby v I. kole:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. nehnuteľnosti evidované na katastrálnom odbore Okresného úradu Gelnica obec Švedlár v k. ú. Švedlár na LV
č. 975 ako parcely registra „C“ č. 5425 lesný pozemok s výmerou 7 611 m2, č. 5444/3 lesný pozemok s výmerou
509 014 m2 a č. 5444/13 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 247 m2 (podiel 4211/941037) v hodnote
4 287,- €
2. nehnuteľnosti evidované na katastrálnom odbore Okresného úradu Gelnica obec Stará Voda v k. ú. Stará Voda
na:
- LV č. 474 ako parcela registra „C“ č. 4923 trvalý trávnatý porast s výmerou 2 290 m2 (podiel 1/3) v hodnote 19,€
- LV č. 363 ako parcela registra „C“ č. 4863/2 trvalý trávnatý porast s výmerou 4 870 m2 (podiel ½) v hodnote 62,€
- LV č. 191 ako parcela registra „C“ č. 4883 ostatná plocha s výmerou 8 076 m2 (podiel 1/18) v hodnote 592,- €
- LV č. 73 ako parcela registra „C“ č. 5426 lesný pozemok s výmerou 15 217 m2 (podiel 2/447) v hodnote 90,- €
- LV č. 368 ako parcely registra „C“ č. 4949 trvalý trávnatý porast s výmerou 10 103 m2 a č. 4951 orná pôda
s výmerou 2 845 m2 (podiel 1/3) v hodnote 251,- €
- LV č. 8 ako parcely registra „C“ č.:
5203 ostatná plocha s výmerou 4 552 m2
5273 lesný pozemok s výmerou 34 434 m2
5281/ 1 lesný pozemok s výmerou 851m2
5281/ 2 lesný pozemok s výmerou 850 m2
5315 lesný pozemok s výmerou 1 343 m2
5316/ 1 lesný pozemok s výmerou 438 m2
5316/ 2 lesný pozemok s výmerou 1 022 m2
5326 lesný pozemok s výmerou 3 046 m2
5329/ 1 lesný pozemok s výmerou 2 284 m2
5329/ 2 lesný pozemok s výmerou 2 284 m2
5333 lesný pozemok s výmerou 4 028 m2
5345 lesný pozemok s výmerou 745 m2
5347 lesný pozemok s výmerou 493 m2
5374/ 1 trvalý trávnatý porast s výmerou 1 936 m2
5374/ 2 trvalý trávnatý porast s výmerou 4 139 m2
5374/ 4 trvalý trávnatý porast s výmerou 5 654 m2
5375 trvalý trávnatý porast s výmerou 79 655 m2
5378 lesný pozemok s výmerou 4 873 m2
5400 lesný pozemok s výmerou 13 736 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5444/ 2 lesný pozemok s výmerou 18 521 m2
5444/ 4 lesný pozemok s výmerou 2 861 m2
5444/ 5 lesný pozemok s výmerou 4 229 m2
5444/ 6 lesný pozemok s výmerou 8 220 m2
5465/ 2 lesný pozemok s výmerou 33 391 m2
5475/ 2 lesný pozemok s výmerou 180 m2
5475/ 3 lesný pozemok s výmerou 508 m2
5475/ 4 lesný pozemok s výmerou 1 683 m2
5475/ 5 lesný pozemok s výmerou 538 m2
5475/ 9 lesný pozemok s výmerou 2 475 m2
5475/ 10 lesný pozemok s výmerou 2 331 m2
5475/ 11 lesný pozemok s výmerou 3 353 m2
5475/ 12 lesný pozemok s výmerou 526 m2
5475/ 13 lesný pozemok s výmerou 7 701 m2
5475/ 14 lesný pozemok s výmerou 2 697 m2
5475/ 15 lesný pozemok s výmerou 2 063 m2
5374/2 trvalý trávnatý porast s výmerou 18 750 m2
5376 trvalý trávnatý porast s výmerou 26 166 m2
5377 trvalý trávnatý porast s výmerou 19 994 m2
5379 trvalý trávnatý porast s výmerou 14 915 m2
(podiel 1508/337125) v hodnote 1 001,- €
Uvedené nehnuteľnosti sú ponúkané za najvyššiu kúpnu cenu, pričom ponuky budú záujemcovia zasielať v lehote
10 dní od uverejnenia tohto oznámenia elektronicky do schránky správcu alebo písomne do kancelárie správcu
pod sp. zn. 32OdK/23/2022 v zalepenej neotvorenej obálke s názvom „Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“,
priloženým výpisom z obchodného alebo živnostenského registra resp. kópiou občianskeho preukazu a dokladom
o úhrade ponúkanej kúpnej ceny na účet č. SK4211000000002621723120. Otváranie obálok bude realizované v
kancelárii správcu, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní od otvorenia obálok a výsledok vyhodnotenia sa
oznámi len úspešnému záujemcovi. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, správca si však
vyhradzuje právo neprijať zjavne neadekvátnu ponuku, na ponuky bez uvedených náležitostí sa nebude prihliadať.
V Košiciach, dňa 29. 3. 2022

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

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

366

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

K019678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalinská Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šugovská dolina 1, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1962
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/23/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Erika
Kalinská, Šugovská dolina 1, 044 25 Medzev, nar. 29. 4. 1962 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze
veriteľov úpadcu na deň 19. 4. 2022 o 9.00 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 29. 3. 2022
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K019679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Zárecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 49, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.4.1973
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Adrián
Zárecký, 044 71 Paňovce 49, nar. 16. 4. 1973 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 29. 3. 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár
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K019680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Zárecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 49, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.4.1973
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/68/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Adrián
Zárecký, 044 71 Paňovce 49, nar. 16. 4. 1973 týmto zverejňuje číslo účtu v spoločnosti Všeobecná úverová
banka a. s. č. SK1902000000001852431497 na účel zloženia kaucie pri popieraní pohľadávok veriteľov.

V Košiciach, dňa 29. 3. 2022

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

K019681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Zárecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 49, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.4.1973
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/23/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s ako správca úpadcu Adrián
Zárecký, 044 71 Paňovce 49, nar. 16. 4. 1973, 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 28. 3.
2022 sp. zn. 26OdK/68/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a spoločnosť ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. bola ustanovená za správcu.

Okresný súd uložil správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcu pod spisovou značkou 26OdK/68/2022. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a v sume, do ktorej je zabezpečená. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento udaj
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak
sa pohľadávka neuplatní eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľa. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu / slovenský zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov / k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je
správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške
nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomnosti, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
K prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomnosti prijal. Ak
si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZoKR /. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastavajú zverejnením tohto uznesenia v slovenskom Obchodnom vestníku / § 23 ods.
ZoKR /. Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku / ďalej len O. s. p. / účastník konkurzného konania má z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolnosti spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada / § 197 ods. 6 veta druha
a tretia ZoKR /.

V Košiciach, dňa 29. 3. 2022

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

Die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) als Insolvenzverwalter von Adrián Zárecký, 044 71 Paňovce 49, geb. 16. 4. 1973, 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 28. 3. 2022 sp. zn. 26OdK/68/2022 das Insolvenzverfahren eröffnet
und die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das Bezirksgericht erlegt dem Insolvenzverwalter die Pflicht auf, alle bekannten Gläubiger des Schuldners, deren
Hauptwohnsitz oder registrierter Sitz sich in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als in der
Slowakischen Republik befindet, unverzüglich über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informieren. Es
fordert die Gläubiger des Schuldners auf, innerhalb einer Frist von 45 Tagen nach Bekanntgabe des
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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Insolvenzverfahrens ihre Forderungen in einfacher Ausfertigung an die Anschrift des Büros des
Insolvenzverwalters unter Angabe des Aktenzeichens 26OdK/68/2022 anzumelden. Die Forderungen melden die
Gläubiger nach dem slowakischen Gesetz Nr. 7/2005 GBl. über Insolvenzverfahren und Restrukturalisierungen
sowie über die Änderung und Ergänzungen einiger slowakischen Gesetze im Wortlaut späterer Vorschriften ( im
Weiteren nur noch als "ZoKR" zitiert). In der Anmeldung sind stets der Vor- und Nachname sowie die
Wohnanschrift oder die Firmenbezeichnung und der Sitz des Gläubigers und des Bankrotteurs, der rechtliche
Grund für das Entstehen der Forderung, die Rangfolge der Befriedigung der Forderung aus der allgemeinen
Masse und die Summe der Forderung mit Aufschlüsselung nach Sicherungssumme und Zubehör, sowie das
Zubehör mit Aufschlüsselung nach dem Rechtsgrund ihrer Entstehung anzuführen; Die Anmeldung muss auf dem
vorgeschriebenen Formular eingereicht werden, welches mit der Unterschrift des Gläubigers versehen werden
muss. Anmeldungen, die diese Angaben nicht enthalten, nicht auf dem vorgeschriebenen Formular eingereicht
oder nicht unterzeichnet wurden, werden bei dem Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Wenn ein Gläubiger
eine garantierte Forderung anmeldet, führt er in der Anmeldung auch deren Art, die Rangfolge und den
Rechtsgrund der Entstehung des garantierten Rechts zusammen mit der Festlegung des Vermögens, mit welcher
diese Forderung garantiert ist, an und dazu auch die Summe, bis zu welcher diese Forderung garantiert ist. Wenn
ein Gläubiger eine bedingte Forderung anmeldet, so führt er in der Anmeldung auch die Bedingung an, von der
die Begründung der Forderung abhängt. Sollte in der Anmeldung einer bedingten Forderung diese Angabe fehlen,
so wird die angemeldete bedingte Forderung im Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Forderungen sind in
EURO zu stellen. Sollte eine Forderung nicht in EURO umgerechnet gestellt werden, errechnet der
Insolvenzverwalter durch Umrechnung laut Referenzumrechnungskurs, der von der Europäischen Zentralbank
oder der Nationalbank der Slowakei zum Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens festgelegt und bekannt
gegeben wurde, die Summe der Forderung. Wird die Summe in einer Währung eingefordert, die weder durch den
Referenzumrechnungskurs der Europäischen Zentralbank noch der Nationalbank der Slowakei festgelegt und
bekannt gegeben wird, errechnet der Insolvenzverwalter die Summe der Forderung mit fachkundlicher Sorgfalt.
Der Anmeldung sind Urkunden beizufügen, welche die in der Anmeldung gemachten Angaben belegen. Wird eine
zedierte Forderung angemeldet, so sind der Anmeldung auch solche Urkunden beizufügen, die belegen, wie der
Gläubiger diese Forderung erworben hat. Wird die Forderung von einem Gläubiger angemeldet, der verpflichtet
ist, seine Buchhaltung gemäß Sondervorschrift ( das slowakische Gesetz Nr. 431/2002 GBl. über die Buchhaltung
im Wortlaut späterer Vorschriften ) zu führen, so fügt er seiner Anmeldung auch eine Erklärung bei, daβ er diese
Forderung in seinen buchhalterischen Unterlagen führt. Sollte dies nicht geschehen, so ist der Insolvenzverwalter
verpflichtet, die in der Anmeldung beanspruchte Forderung abzulehnen. Wird eine nichtfinanzielle Forderung
eingereicht, so ist der Anmeldung ein Sachverständigengutachten beizufügen, in welchem der Wert der
nichtfinanziellen Forderung bestimmt wird. Wird einer solchen nichtfinanziellen Forderung kein derartiges
Sachverständigengutachten beigefügt, so wird die Anmeldung der nichtfinanziellen Forderung im
Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Verfügt der Gläubiger auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik
über keinen Wohn- oder anderen Sitz bzw. eine organisatorische Einheit seines Unternehmens, so ist er dazu
verpflichtet, in der Anmeldung einen solchen Vertreter für die Zustellung von Schriftsätzen anzuführen, der einen
Wohnsitz oder einen Sitz auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik hat; er hat der Anmeldung auch
solche Urkunden beizufügen, die belegen, daβ der von ihm benannte Vertreter die Vollmacht zum Empfang der
Schriftsätze angenommen hat. Bestimmt der Gläubiger keinen solchen Vertreter für die Zustellung der
Schriftsätze hat, so werden ihm die Schriftsätze nur durch Veröffentlichung in den slowakischen
Handelsmitteilungen zugestellt. Weder der Insolvenzverwalter noch das Gericht sind dazu verpflichtet, den
Gläubiger zur Ergänzung oder Korrektur einer unvollständigen oder unrichtigen Anmeldung aufzufordern.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss kann keine Berufung eingelegt werden ( § 198 Abs. 1 und § 22
Abs. 3 des ZoKR ). Die Wirksamkeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens tritt mit der Veröffentlichung dieses
Beschlusses in den slowakischen Handelsmitteilungen ( § 23 Abs. 1 ZoKR ) ein. Laut § 15a der slowakischen
Zivilprozessordnung ( im Weiteren nur noch als "O.s.p." zitiert ) ist der Teilnehmer eines Insolvenzverfahrens aus
Gründen gemäß § 14 Abs. 1 der O.s.p. berechtigt, gegenüber dem Richter, der die Sache verhandeln und
entscheiden soll, spätestens bis zum Ablauf der Frist für die Anmeldung der Forderungen den Vorwand der
Voreingenommenheit zu erheben. Auf später erhobene Einwände, auf wiederholt aus dem gleichen Grunde
vorgebrachte Einwendungen - sofern ein übergeordnetes Gericht bereits über diese befand - und vor allem auf
Einwände, die sich einzig und allein auf die Vorgehensweise des Richters bei dessen Handlungen in der
verhandelten Sache beziehen, nimmt das Gericht keine Rücksicht ( § 197 Abs. 6 Satz zwei und drei des ZoKR ).

Kosice, den 29. März 2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – Komplementär

K019682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bunda Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 725/5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/71/2022 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/71/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Marián Bunda, narodený: 14.07.1989, bytom: Dvorkinova
725/5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty
k dnešnému dňu.

JUDr. František Lukáč, správca

K019683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuljačeková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 0, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
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:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/69/2022 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/69/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu správcu (IBAN), na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na
účely popierania pohľadávok
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Zuzana Kuljačeková, narodená: 31.07.1987, bytom: 044 17 Slanec,
oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu (IBAN), na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu (IBAN):
banky
SWIFT:

SK72 8330 0000 0027 0170 4392 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
FIOZSKBAXXX

Výška preddavku:
2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo
sumy v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €
Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa: 30OdK/69/2022; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa,
pohľadávka ktorého má byť popretá.
Poučenie:
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.
Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie
špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K019684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuljačeková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 0, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/69/2022 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/69/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Zuzana Kuljačeková, narodená: 31.07.1987, bytom: 044 17 Slanec,
oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30OdK/69/2022,
že do správcovského spisu je možné nahliadať každý pracovný deň v kancelárii správcu sídliacej na adrese Krivá
3, 040 01 Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní: 9:00 – 15:00. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailovej adresy spravca.marcinco@gmail.com alebo na telefónnom čísle
0904 321 421.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K019685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Koneval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2022 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Koneval, narodený: 27.03.1991, bytom:
Lesná 3351/ 22, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Koneval, s miestom
podnikania: Lesná 3351/ 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 618 850, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 17.07.2014, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod –
12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0904 648 556
JUDr. Jana Koľveková, správca

K019686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Koneval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2022 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Koneval, narodený: 27.03.1991,
bytom:Lesná 3351/22, 05201 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Koneval, s miestom
podnikania: Lesná 3351/ 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 618 850, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 17.07.2014 v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK19 8330 0000 0025 0139 8212,
vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000,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

373

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

eur.
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.

JUDr. Jana Koľveková, správca

K019687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Arvaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dénešová 7, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2012 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca úpadcu: Dana Arvaiová, narodený: 10.06.1983, bytom: Dénešová 7, 040 23
Košice, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.č.: 0903400629, emailom na adresu: spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K019688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bikár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 275/2, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/2/2022 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/2/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lukáš Bikár, nar. 5. 4. 1987, bytom: Nábrežná
275/2, 055 61 Jaklovce týmto oznamuje, že dňa 28. 3. 2022 bola správcovi, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, doručená prihláška pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35 807 598, s celkovou uplatnenou sumou 798,97 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 116, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2022 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/61/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Mikuláš Horváth, nar.
27. 5. 1957, bytom: Seňa 116, 044 58 Seňa, Slovenská republika (ďalej len "dlžník") oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/61/2022 zo dňa 16. 3. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2022 dňa 23.03.2022.
Dňom 24.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor: Mikuláš Horváth, date of birth 27.05.1957, domicile Seňa
116, 044 58 Seňa, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 32OdK/61/2022 dated on the 16. 3. 2022 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal No.
57/2022 on 23.03. 2022. The bankruptcy was declared on 24.03. 2022.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Daniela Tarhajová, Werferova č.1, 04011 Košice, Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá
sú
veriteľom
k
dispozícii
na
webovej
stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA")
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr . Daniela
Tarhajová, Werferova 1, 04011 Košice, Slovakia or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using
special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic
signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor on the Ministry
of Justice of the Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
3. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
3. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the
creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia.
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4. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
4. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured creditor of a home
loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured
creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured
home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also
sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of
the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets
secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA).
5. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
5. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
6. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
7. Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
7. A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
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decide ruled on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings
of the judge in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements
of filing, the reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for
the exclusion has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join
without guilt. A submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that
case the submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
8. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa
20.05.2015.
8. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 of 20 May 2015.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
JUDr. Daniela Tarhajová, trustee

K019690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kmetony
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 247, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/45/2022 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/45/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ján Kmetony, narodený: 08.05.1976, bytom: Malčice 247, 072 06
Malčice (ďalej len „dlžník“ ) v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový
účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN SK68 8360 5207 0042 0370 9384, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K019691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kmetony
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 247, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/45/2022 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/45/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ján Kmetony, narodený: 08.05.1976, bytom: Malčice 247, 072 06
Malčice, oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.č.: 0903400629, emailom na adresu: spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K019692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taragoš Sergej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrka 161, 049 42 Bôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1979
Obchodné meno správcu:
Cassovia Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/286/2021 S2042
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/286/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Cassovia Insolvency, k.s., správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2042, v súlade s § 167q zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
"ZKR") vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 37/2022 zo dňa 23.02.2022, a to:
HNUTEĽNÉ VECI
Por.
Popis
č.

1.

Deň
zapísania Dôvod zapísania
Súpisová
Podiel
majetku
do majetku
do
hodnota v €
úpadcu
podstaty
súpisu

Približný
Stav opotrebovanosti
rok výroby

Osobné
vozidlo
továrenskej
značky
1998
ŠKODA FELÍCIA EFF
613/-/-

Počet najazdených km: 214 187.
Nefunkčný motor a nefunkčná
spojka.
200,Opotrebovanosť
vozidla
odpovedá počtu najazdených
km a veku vozidla.

18.02.2022

§ 67 ods. 1 a)
1/1
ZKR

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

K019693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia Medzvecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 446/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1960
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s ust. § 81 a nasl. v spojení s ust. § § 206c ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2015 vylučuje zo súpisu
všeobecnej podstaty súpisovú zložku majetku: „Obchodný podiel; obchodný podiel úpadkyne v obchodnej
spoločnosti MEDZVEC s.r.o. Trieda SNP 446/3, Košice - Západ 040 11, IČO: 44 542 704, Suma: 5.000,- eur;
právny dôvod: § 148 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení nesk. predpisov, Súpisová
hodnota: 5.000,00 EUR”.
Deň vylúčenia: 29.03.2022.
Dôvod vylúčenia: Súhlas zástupcu veriteľov s vylúčením súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
udelený podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56/2020 zo dňa 22.03.2022 [K017240].

K019694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Fečkaninová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 1443/8, 040 01 Košice – Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/38/2022 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/38/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok; Opis: Popis: orná pôda; Výmera [v m2]: 3956; Parcela registra [„C/E“]: E;
Štát: Slovenská republika; Okres: Bardejov; Obec: Vaniškovce; Katastrálne územie: Vaniškovce; Číslo listu
vlastníctva: 587; Parcelné číslo: 523; Spoluvlastnícky podiel: 1/2 v režime BSM Fečkanin Milan a Anna
Fečkaninová r. Vasilková, 086 41, Vaniškovce č. 57, Slovensko, Dátum narodenia: 03.11.1973, Dátum narodenia:
26.07.1979; Súpisová hodnota: 990,00 EUR;

K019695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hohoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynska 108 / 12, 076 22 Hriadky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/295/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/295/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 03.11.2021, sp. zn. 30OdK/295/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ján Hohoš, narodený: 31.03.1976, bytom: Mlynská 108/ 12, 076 22 Hriadky, podnikajúci pod
obchodným menom: Ján Hohoš, s miestom podnikania: Mlynská 108/ 12, 076 22 Hriadky, IČO: 44 250 860 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.04.2017. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu
ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice (predtým Pražská 4,
040 11 Košice), zn. správcu: S1717. Toto uznesenie bolo zverejnené v OV č. 216/2021 dňa 10.11.2021,
K059736.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 29.03.2022
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K019696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laškovce 85, 072 01 Laškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/354/2021 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/354/2021
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

Text:
Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/354/2021 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Žiga Milan , nar. 14.02.1961, bytom: Laškovce 85, 072 01 Laškovce (ďalej
ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Žiga Milan , nar. 14.02.1961, bytom: Laškovce 85, 072 01
Laškovce končí.

V Košiciach, dňa 29.3.2022
Ing. Jana Kollárová

K019697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánóczi Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cottbuská 1371/20, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/52/2022 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/52/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Alexander Bánóczi, narodený: 22.12.1958, bytom: Cottbuská
1371/20, 040 23 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Bánóczi, so sídlom: Cottbuská 1371/20,
040 23 Košice, IČO: 51 760 908, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.04.2021, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/52/2022, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na tel. č. 055/7296116 alebo e-mailom na adrese:
bodnar@bodnarlegal.sk.
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K019698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánóczi Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cottbuská 1371/20, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/52/2022 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/52/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Alexander Bánóczi, narodený: 22.12.1958, bytom: Cottbuská
1371/20, 040 23 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Bánóczi, so sídlom: Cottbuská 1371/20,
040 23 Košice, IČO: 51 760 908, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.04.2021, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/52/2022, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167l ods.
5 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2
ZKR v spojení s § 167l ods. 5 ZKR, že preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na
účet IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924 vedený v Privatbanka, a.s. Veriteľ popierajúci pohľadávku je
povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do správy pre
prijímateľa uviesť spisovú značku konkurzného konania.

K019699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Horný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 752/3, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/64/2022 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/64/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Ján Horný, narodený: 4.4.1992, bytom: Postupimská 752/3, 04022
Košice – Dargovských hrdinov, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame
vopred dohodnúť telefonicky: +421908331759 alebo emailom: spravca.morochovic@gmail.com
JUDr. Martin Morochovič
správca

K019700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Horný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 752/3, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/64/2022 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/64/2022
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

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Ján Horný, narodený: 4.4.1992, bytom: Postupimská 752/3, 04022
Košice – Dargovských hrdinov, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať preddavok na trovy konania na bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0528 2652, SWIFT (BIC): BREXSKBX, variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera, poznámka: Horný.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K019701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grega Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skaličná 8/8, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Demčáková
Sídlo správcu:
Krmanova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/56/2022 S2046
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/56/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Demčáková, správca dlžníka: Ľubomír Grega, narodený: 04.10.1968, bytom: Skaličná 8/8, 055 61
Jaklovce, týmto oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.: 26OdK/56/2022 S2046 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Krmanova 6, 040 01 Košice, v úradných hodinách počas pracovných dní
nasledovne: 09:00 – 11:30 a 12:00-15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na tel. č. 0951 705 861, emailom: spravca.demcakova@gmail.com alebo poštou na adresu kancelárie
správcu.
V Košiciach, dňa 29.03.2022
Mgr. Marianna Demčáková, správca

K019702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grega Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skaličná 8/8, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Demčáková
Sídlo správcu:
Krmanova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/56/2022 S2046
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/56/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Demčáková, správca dlžníka: Ľubomír Grega, narodený: 04.10.1968, bytom: Skaličná 8/8, 055 61
Jaklovce, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 26OdK/56/2022, týmto v súlade s §
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, oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky možno zložiť na účet správcu, vedený v: Slovenská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sporiteľňa, a.s. IBAN: SK48 0900 0000 0051 8526 6253 SWIFT: GIBASKBX, s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Košiciach, dňa 29.03.2022
Mgr. Marianna Demčáková, správca

K019703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pancurák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Kavečany 1050, 040 01 Košice-Kavečany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/68/2022 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Martin Pancurák, narodený: 16.01.1974, bytom: Košice – Kavečany
1050, 040 01 Košice – Kavečany, Slovenská republika, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I,
pod sp. zn. 30OdK/68/2022, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín
kancelárie správcu od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do
správcovského spisu si odporúčame vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: pravo.lukac@gmail.com.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K019704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pancurák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Kavečany 1050, 040 01 Košice-Kavečany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/68/2022 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/68/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Martin Pancurák, narodený: 16.01.1974, bytom: Košice – Kavečany
1050, 040 01 Košice – Kavečany, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje
právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to
najmenej vo výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX. Kauciu je veriteľ popierajúci
pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s
uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej
značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Richard Lukáč, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kešeľák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grófska 325 / 33, 053 02 Spišský Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/311/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/311/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej dobe, tak na prihlášku sa síce
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Michal Kešelák, nar.
28.08.1978, bytom: Grófska 325/22, 053 02 Spišský Hrhov, podnikajúci pod obchodným menom Michal Kešelák,
nar. 28.08.1978, bytom: Grófska 325/22, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 44 336 942, sp. zn.: 30OdK/311/2021,
zverejňuje v Obchodnom vestníku, že došlo k zápisu doleuvedenej pohľadávky doručenej do kancelárie správcu
dňa 28.01.2022, teda po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4
054 01 Levoča
Slovenská republika
SUMA (celkom): 585.18,- Eur

Mgr. Richard Žolna, správca

K019706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peťo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Remetské Hámre 26, 072 41 Remetské Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/228/2021 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/228/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miroslava Peťa, narod. 15.2.1963, bytom 07241 Remetské
Hámre 26,, v konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod spis.zn. 32OdK/228/2021, v zmysle § 167l
ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. /ďalej „ZKR“/ o z n a m u j e, že do kancelárie správcu so sídlom Kalinčiaka č.6, 071 01
Michalovce, bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu:

- dňa 9.3.2022 doručená prihláška pod pod.č. 33/2022 nezabezpečeného veriteľa: Slovenská republika –
Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka č.10, 813 66 Bratislava, IČO 00 215 759 a to pohľadávka v sume
1.297,50 €, ktorá pozostáva z istiny v sume 1.297,50 €.
Pohľadávka bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Podľa § 167 l, ods.3/ ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K019707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ščuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišský Štvrtok 053 14, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/5/2022 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Pavol Ščuka, nar. 16.11.1976, bytom Spišský Štvrtok, 053 14,
podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Ščuka, s miestom podnikania: Obrancov Mieru 230/68, 053 14
Spišský Štvrtok, IČO: 40862631, s ukončenou živnosťou ku dňu 22.11.2006, 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 29.03.2022
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K019708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotuľák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/14/2022 S1275
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
9OdK/14/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K019709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotuľák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/14/2022 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/14/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
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.

K019710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paričovská 1426 / 10, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2022 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2022
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.
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K019711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Bérešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické námestie 8, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2022 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Jaroslava Bérešová, nar. 04.11.1974, bytom Lidické námestie 8, 040 22
Košice, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14,
040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.30.
Dohodnutie konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom na adresu:
judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 29.3.2022
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K019712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Bérešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické námestie 8, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2022 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Jaroslava Bérešová, nar. 04.11.1974, bytom Lidické námestie 8, 040 22
Košice, 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 v platnom znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622 0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu 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 Košiciach 29.3.2022
JUDr. Jarmila Zvarová, správca
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K019713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Bérešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické námestie 8, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2022 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Jaroslava Bérešová, nar. 04.11.1974, bytom Lidické námestie 8, 040 22 Košice (ďalej len „dlžník“) oznamujem, že
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 21.3.2022, sp. zn. 26OdK/55/2022, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 60/2022 dňa 28.3.2022, bol vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená
JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice, značka správcu: S 1375
(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as the trustee of Jaroslava Bérešová, date of birth: 04.11.1974, address: Lidické námestie 8, 040 22 Košice,
(onwards only„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I, No. 26OdK/55/2022 dated
21 st March 2022. This resolution of the District Court Košice I, was published in the Commercial bulletin No.
60/2022 from 28th March 2022, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Jarmila Zvarová, S 1375 registered office Nerudova 14, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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).
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To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which theclaim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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

392

Obchodný vestník 64/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2022

č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
th May 2015.
V Košiciach 29.3.2022
JUDr. Jarmila Zvarová, správca (trustee of the bankrupt)

K019714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babiaková Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 142/25, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/246/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s §167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
V Košiciach 01.04.2022
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

K019715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapáčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 331/37, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/60/2022 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/60/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s §167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
V Košiciach 01.04.2022
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doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

K019716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLEEK FINANCE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 25 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 972 491
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/4/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/4/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1868, správca úpadcu SLEEK FINANCE s.r.o., so sídlom Jesenského 25, 040 01 Košice – mestská
časť Staré mesto, IČO: 35 972 491, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 29.03.2022 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky
od veriteľa:
Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00 313 114
prihlásená suma pohľadávky celkom v Eur
1.956,15 Eur

p.č. pohľadávky v zozname pohľadávok
65

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing. Marián Sisák, komplementár

K019717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavalčik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 119, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Kaszonyiová, LL.M.
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/12/2022 S2047
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/12/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Michaela Kaszonyiová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Michaela Kaszonyiová, správca
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