Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

K025060
Spisová značka: 4K/56/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Tichý, nar. 26.06.1967,
bytom Opavská 26/A, 831 01 Bratislava, št. občan SR, o priznaní paušálnej odmeny do 1. schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, IČO: 47
241 608, značka správcu S 1611, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 6 638,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudca
K025061
Spisová značka: 33K/14/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ProperClean s.r.o., so sídlom Ševčenkova 31, 851 01
Bratislava, IČO: 51 086 123, pr. zast.: HKP Legal, s.r.o., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 727 334, o
návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka: ProperClean s.r.o., so sídlom Ševčenkova 31, 851 01
Bratislava, IČO: 51 086 123, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka: ProperClean s.r.o., so sídlom Ševčenkova 31, 851 01
Bratislava, IČO: 51 086 123.
II.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie s p r á v c u: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Stachanovská
52, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1230.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v jednom rovnopise u správcu. V základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu musí byť prihláška
doručená správcovi. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive, a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a
údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č.
25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti
praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších troch 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.
VII.
Po právoplatnosti tohto uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 203/2022 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2.
Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom. (§ 106c ods. 3 ZKR)
3.
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. (§
199 ods. 9 veta prvá 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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4.
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. (§ 167l ods. 3 veta prvá a druhá ZKR v spojení s § 106h
ZKR)
5.
Veriteľ 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. (§ 167l ods. 1 veta
prvá a druhá ZKR)
6.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko 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)
7.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
8.
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 veta tretia ZKR)
9.
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)
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).
11.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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)
13.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
15.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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16.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 veta štvrtá ZKR)
17.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
18.
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 odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR v spojení s § 49 ods. 1 CSP). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel 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 CSP)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K025062
Spisová značka: 31K/1/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: STV GROUP a. s., so sídlom Dlouhá 730/35, 110 00
Praha 1 - Staré Město, IČO: 26 181 134, pr. zast.: WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O., so sídlom
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 257 164, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DELTA
DEFENCE, a.s. Bratislava, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 317 241, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02
Bratislava, IČO: 45 317 241.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods.
9 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K025063
Spisová značka: 31K/28/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Developcom s. r. o., so sídlom Obchodná 42, 811 06
Bratislava, IČO: 35 907 771, zastúpeného Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie
svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Developcom s. r. o., so sídlom Obchodná 42, 811 06
Bratislava, IČO: 35 907 771.
II.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, zn. správcu S 1670.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise doručili prihlášky na
Okresný súd Bratislava I. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú
aj na súde.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať formou individuálneho oznamu o
vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, 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)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu o týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Proti rozhodnutiu o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže podať odvolanie dlžník alebo ktorýkoľvek
jeho veriteľ. (čl. 5 bod 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní)
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I. 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).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Za deň 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 § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne. (§ 23 ods. 2 ZKR)
3.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4.
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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR) Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
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)
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
7.
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).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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)
10.
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)
11.
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)
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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)
16.
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)
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
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).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
20. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
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.
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 odôvodnené pochybnosti o jeho 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 účastník uplatňujúci si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedel 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K025064
Spisová značka: 31K/13/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ANČETA doprava a
mechanizácia s.r.o., so sídlom Ketelec 1, 821 06 Bratislava, IČO: 50 199 650, ktorého správcom je: JUDr. Michal
Mišík, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu
rozhodol
Súd ako príslušný orgán ukladá správcovi: JUDr. Michalovi Mišíkovi, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava, zn. správcu: S 1358 úpadcu: ANČETA doprava a mechanizácia s.r.o., so sídlom Ketelec 1, 821 06
Bratislava, IČO: 50 199 650, záväzný pokyn na speňaženie podniku úpadcu ako celku za nasledovných podmienok:
Správca vyhlási verejnú obchodnú súťaž na predaj podniku úpadcu. Podmienkou pre účasť v súťaži bude zaplatenie
zábezpeky vo výške 5.000,- EUR, ktorá sa neúspešným účastníkom súťaže vráti bezodkladne po vyhodnotení a
odmietnutí ich návrhu. Úspešnému účastníkovi súťaže sa zábezpeka započíta na úhradu kúpnej ceny. Uchádzačovi,
ktorý uspel, avšak neuzatvoril so správcom zmluvu o predaji podniku, prípadne v stanovenej lehote neuhradil kúpnu
cenu nebude zábezpeka vrátená. Ako úspešný bude vyhodnotený ten účastník, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade, že prvé kolo súťaže bude ukončené bez speňaženie podniku úpadcu, správca pristúpi k vyhláseniu
druhého kola súťaže za obdobných podmienok. V prípade neúspešného speňaženia podniku úpadcu v druhom kole
správca požiada príslušný orgán o uloženie ďalšieho záväzného pokynu na speňaženie podniku úpadcu. Správca
môže odmietnuť všetky návrhy a vyhradiť si zrušenie verejnej obchodnej súťaže. Správca musí zabezpečiť
anonymitu doručovaných návrhov, patrične publikovať oznámenie o konaní súťaže, umožniť každému záujemcovi
nahliadnuť do listín súvisiacich s predávaným majetkom a o vyhodnotení súťaže spísať záznam. S úspešným
uchádzačom je povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť zmluvu o predaji podniku s dobou splatnosti kúpnej ceny nie
dlhšou ako desať dní. Správca môže ostatné podmienky súťaže podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola nad
nevyhnutnú mieru sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Náklady súťaže sú pohľadávkou proti všeobecnej
podstate.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K025065
Spisová značka: 31K/13/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ANČETA doprava a
mechanizácia s.r.o., so sídlom Ketelec 1, 821 06 Bratislava, IČO: 50 199 650, ktorého správcom je: JUDr. Michal
Mišík, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o priznaní paušálnej odmeny do
1. schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S
1358, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 600 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025066
Spisová značka: 33OdK/291/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Augustín Huber, nar. 19.06.1981, trvale bytom Hlboká
5001/35, 901 01 Malacky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Augustín Huber, nar. 19.06.1981, trvale bytom Hlboká 5001/35,
901 01 Malacky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1312.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 829/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 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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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K025067
Spisová značka: 33OdK/292/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Topoľančinová, nar. 29.02.1984, trvale bytom
Hálova 1082/19, 851 01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martina Topoľančinová, nar. 29.02.1984, trvale bytom Hálova
1082/19, 851 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KONRES, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S1651.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 852/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K025068
Spisová značka: 33OdK/293/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Košírelová, nar. 10.01.1983, trvale bytom 900
52 Kuchyňa, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Košírelová, nar. 10.01.1983, trvale bytom 900 52
Kuchyňa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava,
zn. správcu: S105.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.

Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 857/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K025069
Spisová značka: 33OdK/294/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nikolas Švarda, nar. 30.06.1990, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Drobného 1905/24, 841 01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Nikolas Švarda, nar. 30.06.1990, trvale bytom Drobného
1905/24, 841 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn.
správcu: S289.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 850/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K025070
Spisová značka: 33OdK/295/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sebastián Jáni, nar. 07.01.1992, trvale bytom
Exnárova 3121/9, 821 03 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sebastián Jáni, nar. 07.01.1992, trvale bytom Exnárova 3121/9,
821 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1231.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
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spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 837/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
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zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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
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plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K025071
Spisová značka: 2K/2/2022
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/2/2022
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:

INVESTANO s.r.o., so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Podháj 57, IČO:
44 361 769
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 24. júna 2022 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 25. 04. 2022
Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.
sudca
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K025072
Spisová značka: 2K/2/2022
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/2/2022
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: 1. Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka
10, 813 66 Bratislava
2. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
proti
dlžníkovi: INVESTANO s.r.o., so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Podháj 57, IČO:
44 361 769
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 24. júna 2022 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka INVESTANO
s.r.o., so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Podháj 57, IČO: 44 361 769
a to:
veriteľa: 1. Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
2. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Banská Bystrica 25. 04. 2022
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Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.
sudca

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K025073
Spisová značka: 32K/22/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: VEGE VEGE s. r. o., so sídlom: Alžbetina 665/30, 040 01 Košice mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 557 890, uznesením č.k. 32K/22/2017-507 zo dňa 21.01.2022 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku a nepriznal správcovi podstaty: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu: S1436, paušálnu
odmenu do konania prvej schôdze veriteľov, odmenu z výťažku a náhradu výdavkov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2022.

Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K025074
Spisová značka: 32K/9/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: San Fark, s.r.o., so sídlom: Trieda SNP 88, 040 01 Košice, IČO: 36 842 753, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: San Fark, s.r.o., so sídlom: Trieda SNP 88, 040 01 Košice,
IČO: 36 842 753.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K025075
Spisová značka: 26K/24/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Supermarket Cassovar s.r.o. v konkurze, so sídlom Žriedlová 11, 040 01
Košice, IČO: 35 759 194, zastúpeného spoločnosťou: CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., so sídlom Krmanova 6, 040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 857 416 uznesením zo dňa 11.03.2022, sp. zn. 26K/24/2017-1241 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku a zároveň nepriznal správcovi podstaty odmenu z
výťažku a náhradu výdavkov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2022.
Okresný súd Košice I dňa 25.4.2022
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
K025076
Spisová značka: 26OdK/100/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Joška, narodený: 26.01.1997, bytom: 72, 044 44 Kráľovce,
podnik. pod obchodným menom: Ján Joška ml., s miestom podnikania: Kráľovce 72, 044 44 Kráľovce, IČO:
51155737, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.03.2019, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Rimavská Sobota, so sídlom: Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Joška, narodený: 26.01.1997, bytom: 72, 044 44 Kráľovce.

II.
Zbavuje dlžníka: Ján Joška, narodený: 26.01.1997, bytom: 72, 044 44 Kráľovce, všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice, zn. správcu: S996.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice, zn. správcu: S996; 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. D14-319/2022 na účet JUDr.
Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996; do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.4.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025077
Spisová značka: 26OdK/101/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Fényes, nar.: 07.11.1994, bytom: M. Helmecziho 559 / 10,
077 01 Kráľovský Chlmec, podnik. pod obchodným menom: Tibor Fényes, s miestom podnikania: M. Helmecziho 559
/ 10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52024695, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.02.2019, 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: Tibor Fényes, nar.: 07.11.1994, bytom: M. Helmecziho 559 / 10,
077 01 Kráľovský Chlmec.
II.
Zbavuje dlžníka: Tibor Fényes, nar.: 07.11.1994, bytom: M. Helmecziho 559 / 10, 077 01 Kráľovský
Chlmec, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Čajakova 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1717.
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.
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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 Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Čajakova 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1717; 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. D14-322/2022 na účet Mgr.
Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Čajakova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1717; 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
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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
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
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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
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
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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 25.4.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025078
Spisová značka: 26OdK/102/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Mizia, narodený: 24.06.1987, bytom: Hlavná 518 / 152,
076 64 Zemplínska Teplica, podnik. pod obchodným menom: Ján Mizia, s miestom podnikania: 044 17 Slanec, IČO:
44731701, 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: Ján Mizia, narodený: 24.06.1987, bytom: Hlavná 518 / 152,
076 64 Zemplínska Teplica.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Mizia, narodený: 24.06.1987, bytom: Hlavná 518 / 152, 076 64 Zemplínska
Teplica, 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. Anita Krčová, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1281.
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
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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. Anita Krčová, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1281; 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. D14-324/2022 na účet JUDr.
Anita Krčová, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1281; 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
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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
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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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 25.4.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025079
Spisová značka: 26K/4/2022
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 resp. respirátor ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID 19.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/4/2022
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: 2B INVEST s. r. o.
dlžníka:
Globaltrading Slovakia, s. r. o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 14.06.2022 o 10:45 hod.
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na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C1. 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 19.4.2022
v z. JUDr. Pavel Varga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Tatiana Rudyová
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 resp. respirátor ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID 19.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/4/2022
vo veci
navrhovateľa:

2B INVEST, s. r. o.
a ním označených

veriteľov
veriteľ č. 1.
veriteľ č. 2.
veriteľ č. 3.
veriteľ č. 4.
veriteľ č. 5.
veriteľ č. 6.
veriteľ č. 7.
veriteľ č. 8.
veriteľ č. 9.
veriteľ č. 10.
veriteľ č. 11.

2B INVEST s.r.o.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
RonMedia s.r.o.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
VEDOS, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
A.B.S. Global Factoring AG
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
PB Finančné služby, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
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veriteľ č. 12. RAB, s.r.o.,
veriteľ č. 13. CZECH FROST s.r.o.,
veriteľ č. 14. LEKRA, s.r.o.,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 14.06.2022 o 10:45 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Globaltrading
Slovakia, s. r. o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 377 134
a to
1/ 2B INVEST s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 725 572
2/ Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831
3/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937
874
4/ RonMedia s.r.o., Meteorová 5, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 51 841 355
5/ DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
6/ VEDOS, s.r.o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou, IČO: 45 626 618
7/ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336
8/ A.B.S. Global Factoring AG, Mainzer Straße 97, DE-65189 Wiesbaden, Nemecko
9/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978
10/ PB Finančné služby, a.s., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 817 453
11/ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
12/ RAB, s.r.o., Semerovo 1, 941 32 Smerovo, IČO: 36 528 404
13/ CZECH FROST s.r.o., Dýšina 408, 330 02 Dýšina, IČO: 27 969 118, Česká republika
14/ LEKRA, s.r.o., Trnava pri Laborci 62, 072 31 Trnava pri Laborci, IČO: 44 482 345.
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.
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Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19.4.2022
v z. JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Tatiana Rudyová

Okresný súd Košice I dňa 25.4.2022
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
K025080
Spisová značka: 26K/2/2022
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: eng power s. r. o. (do 07.04.2022
ENERGYCO, s.r.o.), so sídlom: M.R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824 o odvolaní správcu podstaty
takto
rozhodol
I.
Odvoláva správcu podstaty: Mgr. Matúš Nestor, so sídlom kancelárie Drevený trh 814/3, 040 01
Košice, značka správcu: S2052.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832.
III.
Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Matúš Nestor, so sídlom kancelárie Drevený trh 814/3, 040 01
Košice, značka správcu: S2052 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so
sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832, bezodkladne po jeho ustanovení odovzdal príslušný
správcovský spis spolu s prílohami; vypracoval a predložil novému správcovi podstaty podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832, vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení povinnosti
uloženej správcovi vo výroku V. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden rovnopis
zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832, 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, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov, v
súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a
to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície
pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.4.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025081
Spisová značka: 4K/6/2015
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Bartoš, nar.
5.9.1962, trvale bytom Karola Kuzmányho 1537/3, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je: JUDr. Gábor Száraz, so
sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ľubomír Bartoš, nar. 5.9.1962, trvale bytom Karola Kuzmányho 1537/3, 060
01 Kežmarok, po splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 25.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025082
Spisová značka: 5OdS/3/2022

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Amália Čičillová, nar.: 17.01.1976, trvale bytom 080
05 Teriakovce 213 právne zast.: Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o., so sídlom Masarykova 16, 080 01
Prešov, IČO: 51 913 984
o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol

I.
poskytuje dlžníkovi Mgr. Amália Čičillová, nar.: 17.01.1976, trvale bytom 080 05 Teriakovce 213
ochranu pred veriteľmi,
II.
Matejovce,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad -

III.
ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu,
IV.
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),
V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného
insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, 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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku,
čím sa konanie končí. ( §168a ods. 3 ZKR )
Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok
vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v
exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.
Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa
tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
Podľa 199 ods. 9 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.

Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K025083
Spisová značka: 3OdK/146/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dávid Galiniak, nar. 10.06.1998, Podjavorinskej 3387/10,
058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Dávid Galiniak - Sloníča-detský raj, IČO: 52541886, s miestom
podnikania Podjavorinskej 3387/10, 05801 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - Liptovský Mikuláš,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Poprad,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dávid Galiniak, nar. 10.06.1998, Podjavorinskej 3387/10, 058 01

II.
767 861,

ustanovuje správcu: PRO recovery, k. s., so sídlom, Námestie slobody 25, Humenné 06601, IČO: 53

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,
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VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
PRO recovery, k. s., so sídlom, Námestie slobody 25, Humenné 06601, IČO: 53 767 861, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 439/2022.
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,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025084
Spisová značka: 3OdK/147/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Fafrák, nar. 19.04.1978, Ul. mládeže 2347/1,
058 01 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Poprad,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexander Fafrák, nar. 19.04.1978, Ul. mládeže 2347/1, 058 01

II.
50327445,

ustanovuje správcu: Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 01 Prešov, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
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IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 01 Prešov, IČO: 50327445, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 436/2022.
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
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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025085
Spisová značka: 5OdK/125/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emília Eliášová, nar. 23.04.1964, trvale bytom Jurkovičova
6578/10, 080 01 Prešov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emília Eliášová, nar. 23.04.1964, trvale bytom Jurkovičova
6578/10, 080 01 Prešov,
II.
Matejovce,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad -

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
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IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 379/2022.

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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 14.4.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K025086
Spisová značka: 38NcKR/8/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Remšík, nar. 9.3.1991, bytom Slavnica 74, 018 54
Slávnica, o návrhu na oddlženie takto
rozhodol
I. Dlžník Dušan Remšík, nar. 9.3.1991, bytom Slávnica 74, 018 54 Slávnica, sa
o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto
uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil
úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom
potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v
prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja
dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti
alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.

Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K025087
Spisová značka: 36K/30/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Terézia Hasalová, narodená
15.01.1968, s miestom podnikania a bytom Železničiarska 107/21, 924 01 Galanta, IČO: 48 340 511, zapísaná v
Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo živnostenského registra: 220-30753, (ukončená
podnikateľská činnosť ku dňu 08.12.2015), správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., IČO: 47 817 003, so
sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka správcu S1731, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení
konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a s a: LawService Recovery, k.s., IČO: 47 817 003, so sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra,
značka správcu S1731 z funkcie správcu úpadcu: Terézia Hasalová, narodená 15.01.1968, bytom Železničiarska
107/21, 924 01 Galanta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.04.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K025088
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Veronika Koniarová, nar. 19.06.1991,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, správcom ktorého je: Mgr. Jaroslav
Nižňanský, so sídlom kancelárie Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje doplňujúci konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 663,88 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) súdny poplatok z výťažku vo výške 6,50 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 657,38 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Slovenská konsolidačná, a.s., vo výške 0,24 eur,
b) Slovenská sporiteľňa, a.s., vo výške 218,47 eur,
c) Bank of Scotland, vo výške 366,91 eur,
d) Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, vo výške 71,76 eur,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K025089
Spisová značka: 1OdK/36/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matej Meliš, nar. 03.07.1979, trvalý pobyt Potočná 93/22,
013 02 Nededza, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matej Meliš, nar. 03.07.1979, trvalý pobyt Potočná 93/22, 013
02 Nededza.
II.
Ustanovuje správcu:
Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Janošku 3, 031 01
Liptovský Mikuláš, značka správcu: S1831.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
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V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
21.04.2022 vedený pod položkou registra 256/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

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

56

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 25.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K025090
Spisová značka: 1OdK/37/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Tencerová, rodená Hranicová, nar. 19.09.1966, trvalý
pobyt Jaseňová 3224/44, 010 07 Žilina, do 05.12.2006 podnikajúca pod obchodným menom Mária Tencerová, s
miestom podnikania Saleziánska 2609/7, 010 01 Žilina, IČO: 40 132 102, korešpondenčná adresa: Pri Celulózke 29,
010 01 Žilina, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Tencerová, rodená Hranicová, nar. 19.09.1966, trvalý
pobyt Jaseňová 3224/44, 010 07 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu:
Martin, značka správcu: S1486.

JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
21.04.2022 vedený pod položkou registra 254/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.

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

59

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 25.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K025091
Spisová značka: 9OdK/36/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Kubala, nar. 06.12.1960, trvale bytom
Stráža 171, 013 04 Stráža, podnikajúceho pod obchodným menom: Ľubomír Kubala LUDAN, s miestom podnikania
Stráža 171, 013 04 Stráža, IČO: 10 983 040, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Kubala, nar. 06.12.1960, trvale bytom Stráža 171, 013
04 Stráža, podnikajúceho pod obchodným menom: Ľubomír Kubala LUDAN, s miestom podnikania Stráža 171, 013
04 Stráža, IČO: 10 983 040.
II.
Ustanovuje správcu: Insolvency services, k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 50 972 596.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
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, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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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.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu Insolvency services, k. s., so sídlom
kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972 596 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 21.04.2022 a vedený pod
položkou registra 257/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 25.4.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K025092
Spisová značka: 3K/10/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO:
36 469 467 , takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 20.04.2022 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 20.04.2022
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.04.2022 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
03.05.2022 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa dlžníka: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, že vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 03.05.2022 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K025093
Spisová značka: 2OdK/34/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Zajac, nar. 26.04.1990, trvale bytom 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: B. S. Timravy 950/15, 010 08 Žilina zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Zajac, nar. 26.04.1990, trvale bytom 010 01 Žilina.

II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504
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649, značka správcu: S1992.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
19.04.2022 vedený pod položkou registra 248/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
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K025094
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, LL.M.
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:
Súpis všeobecnej podstaty

položka súpisu č. 1 - motorové vozidlo, Fiat Stilo, r.v. 2003, VIN: ZFA192000000332417, EČV: BT941AF, stav km:
320.000, súpisová hodnota: 500,- €.
položka súpisu č. 2 - peňažná pohľadávka, suma: 1.019,76 €, dlžník: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova
25, Bratislava, IČO: 35 792 752, právny dôvod vzniku: bezdôvodné obohatenie na základe úpadcom tvrdenej
neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, súpisová hodnota: 1.019,76 €.

K025095
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, LL.M.
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca v
konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Patrik Cesnek, nar. 8. septembra 1974, bytom Bratislava - mestská
časť Nové Mesto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu.
PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:
Predmetom ponukového konania je:
položka súpisu č. 1 - motorové vozidlo, Fiat Stilo, r.v. 2003, VIN: ZFA192000000332417, EČV: BT941AF, stav km:
320.000, súpisová hodnota: 500,- €.
PREDKLADANIE PONÚK:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Účastníci doručia svoje ponuky elektronicky do elektronickej schránky správcu alebo
poštou na adresu správcu: JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s
výrazným označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA - 31OdK/164/2021 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa
považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v
slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
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b) označenie predmetu ponukového konania,
c) navrhovanú celkovú kúpnu cenu za predmet ponukového konania v eurách (ponuka musí byť určitá a
zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmet ponukového
konania),
d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka.
ZÁBEZPEKA:
Účastník, ktorý v ponukovom konaní predloží ponuku, je povinný do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zložiť
zábezpeku vo výške ponúknutej kúpnej ceny, inak sa na jeho ponuku v ponukovom konaní neprihliada.
Zábezpeku je možné zložiť prevodom na bankový účet vedený v Prima banka Slovensko a.s., číslo IBAN: SK 93
3100 0000 0010 0011 1282 variabilný symbol: identifikačné číslo, pod ktorým je účastník ponukového konania
vedený v príslušnom národnom registri; fyzická osoba môže uviesť dátum svojho narodenia; správa:
„ZÁBEZPEKA".
V ponukovom konaní rozhoduje najvyšia ponúknutá cena.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

K025096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cheben Julián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sološnica 18, 906 37 Sološnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/139/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/139/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľudmila Jurčová, správca dlžníka Julián Cheben, nar. 15.12.1968, 906 37 Sološnica, štátny občan SR,
(ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

KOLO: TRETIE
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka majetku pod por.č. 35 (ďalej aj ako ,,hnuteľná vec"), a to:
hnuteľná vec zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 35. Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 18/2020 pod K005407 dňa 27.1.2022.
35 Hnuteľná vec
motorové vozidlo zn. PEUGEOT 309 XRD s EČV DK 219AC
druh vozidla
VIN
farba
stav vozidla

osobné vozidlo
VF310CD9202682378
šedá metalíza
v premávke
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v premávke od:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

Deň vydania: 29.04.2022

1 993
850 Eur
21.1.2022
majetok evidenčne vedený vo vlastníctve dlžníka

,,hnuteľná vec"
(ďalej aj ako „Majetok“)
Súpisové zložky majetku: hnuteľná vec
Identifikácia:
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: majetok Dlžníka zistený vlastnou zisťovacou činnosťou správcu
Poznámka k stavu Majetku: majetok dlžníka sa nepodarilo zabezpečiť
Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej ponuky záujemcu na Majetok (s uvedením ,,hnuteľná vec"),
spolu s označením záujemcu, predmetu speňaženia a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu JUDr.
Ľudmila Jurčová, správca, Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, v lehote podľa tohto oznámenia (inak sa na
ňu neprihliada).
Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
31OdK/139/2021“.
Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu a súhlas so
spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je
záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila).
Záujemca právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záujemca v ponuke uvedie aj číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v
prípade, ak bude vyhodnotený ako neúspešný, ďalej uvedie svoj telefonický a mailový kontakt.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
31OdK/139/2021.
Bližšie informácie správca poskytne na e-mailovej adrese: ludmila.jurcova@akjurcova.sk
Číslo účtu správcu vedeného v Tatra banka , a.s. v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3827 4060,
SWIFT:TATR SK BX , Variabilný symbol: 311392021.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá
zároveň spĺňa kritéria v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka č. 35 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo
vyššia ako je súpisová hodnota uvedená v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prevzatie hnuteľnej veci, náklady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spojené s prepisom je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Vec sa speňažuje ako „stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K025097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FESTAP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 2 / 0, 831 03 Bratislava 3
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 828
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/19/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/19/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
(ďalej veriteľský výbor aj ako „VV“)
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 33K/19/2020
na majetok úpadcu FESTAP s.r.o., so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31 587 828, zapísaného
v Obchodnom
registri
Okresného
súdu
Bratislava
I,
oddiel: Sro, vložka č. 12167/B (ďalej aj ako „Úpadca“)
Správca:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“)
Spis. značka súdneho spisu:
Dátum:

33K/19/2020
20.04.2022

Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava

Čas konania:

16:00 hod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o návrhu Správcu na uloženie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľných vecí
3. Záver
Prítomní:
Predseda VV: veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. JUDr. Martin Petro, LL.M. na základe plnomocenstva – per rollam
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veriteľ SPP, a.s.
zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o. na základe plnomocenstva – per rollam

Člen VV:

veriteľ Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo - Daňový úrad Bratislava

zast. Slovenská konsolidačná a.s. na základe plnomocenstva – per rollam
Člen VV:

veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
zast. Mgr. Kristína Činčurová na základe plnomocenstva – per rollam

Člen VV:

veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
zast. Ing. Mgr. Andrea Koptíková na základe plnomocenstva – per rollam

Ad 1): Otvorenie zasadnutia
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru 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”).
Následne zistil, že všetci členovia VV zaslali hlasovanie predsedovi veriteľského výboru.
Ad 2): Hlasovanie o návrhu Správcu na uloženie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľných vecí
Hlasovanie:
ZA:
veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. - 1 hlas
veriteľ SPP, a.s. - 1 hlas
veriteľ Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo - Daňový úrad Bratislava - 1 hlas
veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - 1 hlas
PROTI:
·

veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – 1 hlas

ZDRŽAL SA:
·

Žiaden člen veriteľského výboru – 0 hlasov

NEHLASOVAL:
·

Žiaden člen veriteľského výboru – 0 hlasov

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „ZA“: 4, „PROTI“: 1 a „ZDRŽAL SA“: 0, „NEHLASOVAL“ 0 prijaté nasledovné
uznesenie č. 1:
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor v konkurznej veci úpadcu FESTAP s.r.o., so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, IČO:
31 587 828, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
12167/B, v zložení Slovenská konsolidačná, a.s. (predseda), Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo –
Daňový úrad Bratislava (člen), SPP, a.s. (člen) a Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave (člen), VŠZP,
a.s. (člen) sa uzniesol, na speňažovaní hnuteľných vecí úpadcu formou verejného ponukového konania
v zmysle a za podmienok uvedených v návrhu správcu zo dňa 01.04.2022.
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Ad 3): Záver:
Predseda veriteľského výboru záverom skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body zasadnutia veriteľského
výboru a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 20.04.2022

Zápisnicu vyhotovil:
________________________________
JUDr. Martin Petro, LL.M.
Slovenská konsolidačná, a.s.

K025098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vodička Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 13273 / 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/243/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/243/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod sp. zn. 33Odk/243/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Marián Vodička, nar. 18.3.1976, bytom: Bebravská 7, 821 07 Bratislava. Do funkcie správcu konkurznej podstaty
bola ustanovená JUDr. Ľudmila Jurčová. Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2022
dňa 2.3.2022.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 25.4.2022 bol zistený nasledovný majetok v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Marián Vodička, nar. 18.3.1976, bytom: Bebravská 7, 821 07 Bratislava :

Typ súpisovej zložky majetku:
Parc. číslo Popis
1.
1219/18
Rodinný dom
Typ súpisovej zložky majetku:
P. č.
Parc. číslo Druh pozemku
2.
1219/7
záhrada
3.
1219/18
Zast.plocha a nádvorie
P.č.

STAVBA
Súp. č. domu
117
Pozemok
Výmera v m2
532
774

LV č. Obec
K.ú.
Štát Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR
99
Tomášikovo Tomášikovo SR 1/2
7190,46 €
LV č. Obec
k.ú.
Štát Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR *
99
Tomášikovo Tomášikovo SR 1/2
492,10 €
99
Tomášikovo Tomášikovo SR 1/2
715,95 €

* hodnota bola určená v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, odhadu správcu a údajov
poskytnutých dlžníkom.
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 25.4.2022
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Vyššie uvedený dlžník si v zmysle ust. § 166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec
(obydlie) – rodinný dom súpisová zložka majetku patriaceho do všeobecnej podstaty č. 1. Z ust. § 166d ods. 1
ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo
vrátane zastavaného a priľahlého pozemku. V zmysle ust. § 166d ods. 2 ZKR, ak je obydlie dlžníka v podielovom
spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k
jeho obydliu, teda v tomto prípade 1/2. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1
nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. sumu 10.000,00 Eur.
Z uvedeného vyplýva, že obydlie dlžníka, na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno
speňažiť len v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov speňaženia možno dlžníkovi poskytnúť zo speňaženia
sumu 10.000,00 Eur. V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR správca konkurznej podstaty vyššie uvedený dlžníkov
spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam vyššie uvedeným spôsobom a z časti aj odhadom určil na 8398,51 Eur.
Správca konkurznej podstaty nezistil doposiaľ iný majetok tvoriaci konkurznú podstatu. Preto ak žiadny z veriteľov
nepredloží správcovi znalecký posudok spolu s úhradou preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením
priebehu dražby, v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia na účet správcu konkurznej podstaty v
tvare IBAN SK12 1100 0000 0026 2285 3322, SWIFT:TATR SK BX, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka bude
ukončený v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR.

V Bratislave, dňa 25.04.2022
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K025099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bratislav Bajramalibejli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárnická 118/38, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/3/2021 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 29OdK/3/2021 zo dňa 16.08.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Mgr. Bratislav Bajramalibejli nar.: 11.12.1969, bytom Komárnická 118/38, 821 02 Bratislava.
Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2021 dňa 09.09.2021 a právoplatnosť
nadobudlo dňa 10.09.2021.
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Bratislav Bajramalibejli nar.: 11.12.1969,
bytom Komárnická 118/38, 821 02 Bratislava, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 3.kolo ponukového
konania na predaj majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmetom ponukového konania bol výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o prevode obchodného podielu prevedený majetok úpadcu. Speňažovaný
majetok úpadcu tvorila iná majetková hodnota zapísaná pod súpisovou zložkou majetku č. 2 v súpisovej hodnote
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 214/2021 dňa 08.11.2021, K059120.
3. Kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 59/2022 dňa 25.03.2022, K018067.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 04.04.2022.
Termín otvárania obálok bol 12.04.2022 o 08:30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty konštatoval, že 3. kola ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca a taktiež bola
zložená záloha zo strany záujemcu.
Správca 3.kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
Správca zaslal víťaznému záujemcovi informáciu o úspešnosti jeho ponuky a vyzval ho na uzatvorenie zmluvy
o prevode obchodného podielu.
V Bratislave dňa 22.04.2022
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K025100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černická Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonec 19 19, 900 86 Jablonec 19
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2022 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podľa § 167l ods. 5 ZKR správca zverejňuje identifikáciu účtu pre potreby popierania pohľadávok a oboznamuje
veriteľov o právach a povinnostiach popierajúcich veriteľov. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný
prihlásený veriteľ.
Podľa § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Podľa § 32 ods. 5 ZKR 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 popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo 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 tvare číslo
konania bez písmen a znakov, posledné číslo ( čísla ) je číslo pohľadávky.
Na ten účel správca oznamuje veriteľom bankový účet v tvare IBAN, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania č. ú. SK18 8360 5207 0042 0636 9151.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Bohumír Bláha, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Palko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilovova 1183/24, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/229/2021 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/229/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca dlžníka Peter Palko, nar.
17.05.1958, bytom Vavilovova 1183/24, 851 01 Bratislava oznamuje, že do zoznamu pohľadávok dlžníka zapísal
prihlášku veriteľa, ktorá bola doručená po základnej prihlasovacej lehote:

Poradové číslo:

28)

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759
ulica: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
štát:

Slovenská republika

Výška pohľadávky:

Poradové číslo:

80,00 eur

29)

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759
ulica: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
štát:

Slovenská republika

Výška pohľadávky:

Poradové číslo:

1.927,50 eur

30)

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759
ulica: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
štát:

Slovenská republika

Výška pohľadávky:

Poradové číslo:

1.927,50 eur

31)
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Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759
ulica: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
štát:

Slovenská republika

Výška pohľadávky:

796,50 eur

V Bratislave dňa 26.04.2022, JUDr. Ján Benčura, správca

K025102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Šindler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 1559/30, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/87/2021 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/87/2021
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 sa končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

K025103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukačovičová Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/272/2021 S1273
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/272/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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(fr)
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(lt)
(hu)
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fordringer.
Var
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fristerne“
„Aufforderung
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„Noude
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Järgitavad
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„Invitation
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Radka Lukačovičová, nar. 07.09.1988, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, SR
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 33OdK/272/2021
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 76/2022 z 21.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol
ustanovený správca JUDr. Martina Dragašič.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Radka Lukačovičová, nar. 07.09.1988, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, our
duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 33OdK/272/2021, promulgated in the Commercial bulletin
No. 76/2022 dated 21.04.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Martina Dragašič 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). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). 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). 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).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). 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). 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). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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). 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). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application 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). 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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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 onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 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).

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. 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
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Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Martina Dragašič, správca / trustee

K025104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukačovičová Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/272/2021 S1273
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/272/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Radka Lukačovičová, nar. 07.09.1988, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A,
831 06 Bratislava, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava zo dňa 12.04.2022, sp.zn.:
33OdK/272/2021 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu JUDr. Martina Dragašič, Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, v pracovných dňoch v pondelok až
piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na:
spravca.dragasic@gmail.com alebo na tel. čísle: +421 2 5262 4988.

JUDr. Martina Dragašič, správca

K025105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukačovičová Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/272/2021 S1273
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/272/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Dragašič, správca dlžníka Radka Lukačovičová, nar. 07.09.1988, trvale bytom Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 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, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK42 1100 0000 0029 4812 5501.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

82

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
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 sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Martina Dragašič, správca

K025106
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 – II. 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 2.kolo verejného ponukového konania na speňaženie ochranných známok
zaradených do všeobecnej podstaty.
I. Predmet ponukového konania
Súpisová zložka majetku č.6: ochranná známka s názvom: pro4TM, zapísaná v registri ochranných známok
vedenom ÚPV SR pod č. 238576, druh: slovná, predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy:
17.2.2024.
Súpisová hodnota: 100 €
Súpisová zložka majetku č.7: ochranná známka s názvom: MarkenCare, zapísaná v registri ochranných
známok vedenom ÚPV SR pod č. 238577, druh: slovná, predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy:
17.2.2024.
Súpisová hodnota: 100 €
(ďalej spolu aj „Predmet ponukového konania“).
II. Podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmet 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 odmeny 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:
vymedzenie záujemcov, ktorí predložili ponuky, navrhované kúpne ceny/odmeny 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 odmena za prevod Predmetu
ponukového konania 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 odmeny z dôvodu rovnosti navrhovanej odmeny.
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 prevodom vlastníctva k Predmetu ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena za prevod Predmetu ponukového konania musí byť v celosti uhradená na účet úpadcu v deň podpisu
zmluvy o prevode Predmetu ponukového konania.
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

K025107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černý Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 0, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2021 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Černý, nar.: 17.07.1973, trvale bytom Veľké
Leváre, 908 73 Veľké Leváre, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.04.2022, sp. zn.
31OdK/201/2021-13, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava, na prízemí budovy Ubytovne Prima v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné dohodnúť vopred elektronicky na adrese plechlo.spravca@gmail.com.

K025108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černý Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 0, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2021 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

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

Informácia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015

Veriteľ/ Creditor:

1.
Základné informácie o úpadcovi / Basic information about bankrupt
Juraj Černý, born: 17.07.1973, permanent residence: Veľké Leváre, 908 73 Veľké Leváre, Slovak Republic
2.
Spisová značka konania / Proceeding number
31OdK/201/2021
3.
Správca / Trustee
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
4.
Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period
30.05.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu: Juraj Černý
(ďalej len „úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.04.2022, sp. zn. 31OdK/201/2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of Juraj Černý, (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution
of the District Court Bratislava I, No. 31OdK/201/2021, dated on 05.04.2022, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2022 dňa 13.04.2022. Dňom 14.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 72/2022 on 13.04.2022. Bankruptcy was
declared on 14.04.2022.
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.
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on
declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be
considered the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Business Journal.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA") the creditors of
the debtor are required within the deadline of 45 days from the declaration of the bankruptcy to lodge their claims against the
Debtor in one counterpart with the trustee to the address:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 15.04.2022.
The date 15.04.2022 is considered to be the start of elapsing of the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, 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 affected; 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 in the list of
claims the trustee publishes in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if
it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only
from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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).
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 of the creditor if he is a natural
person, or business name, name and surname, if it differs from the business name, identification number or other identification and
place of business of the creditor, if he is a natural person entrepreneur, or name, identification number or other identification and
seat of the creditor, if he is a legal person, b) name, surname and residence of the Bankrupt if he is a natural person, or business
name, name and surname, if it differs from the business name, identification number or other identification and place of business of
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the Bankrupt, if he is a natural person entrepreneur, or name, identification number or other identification and seat of the Bankrupt,
if he is a legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the
website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is an accounting unit, states in the
application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in what extent, or reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the
representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec.
8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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 (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council
of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:
plechlo.spravca@gmail.com
If you have any further questions, please contact us on folowing email address:
plechlo.spravca@gmail.com
V Bratislave, dňa 14.04.2022
In Bratislava, on 14.04.2022
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, trustee of Bankrupt
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K025109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulo Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1941 / 55, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/273/2021 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/273/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Maroš Paulo, nar.: 21.06.1973, trvale bytom
Trnavská 1941/55, 900 01 Modra, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.04.2022, sp. zn.
33OdK/273/2021-12, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava, na prízemí budovy Ubytovne Prima v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné dohodnúť vopred elektronicky na adrese plechlo.spravca@gmail.com.

K025110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulo Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1941 / 55, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/273/2021 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/273/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

Informácia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015

Veriteľ/ Creditor:

1.
Základné informácie o úpadcovi / Basic information about bankrupt
Maroš Paulo, born: 21.06.1973, permanent residence: Trnavská 1941/55, 900 01 Modra, Slovak Republic
2.
Spisová značka konania / Proceeding number
33OdK/273/2021
3.
Správca / Trustee
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
4.
Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period
06.06.2022

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu: Maroš
Paulo (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.04.2022, sp. zn. 33OdK/273/2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency
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proceedings, as the bankruptcy trustee of Maroš Paulo, (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution
of the District Court Bratislava I, No. 33OdK/273/2021, dated on 12.04.2022, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2022 dňa 21.04.2022. Dňom 22.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 76/2022 on 21.04.2022. Bankruptcy was
declared on 22.04.2022.
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.
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on
declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be
considered the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Business Journal.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA") the creditors of
the debtor are required within the deadline of 45 days from the declaration of the bankruptcy to lodge their claims against the
Debtor in one counterpart with the trustee to the address:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.04.2022.
The date 23.04.2022 is considered to be the start of elapsing of the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, 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 affected; 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 in the list of
claims the trustee publishes in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if
it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only
from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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).
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 of the creditor if he is a natural
person, or business name, name and surname, if it differs from the business name, identification number or other identification and
place of business of the creditor, if he is a natural person entrepreneur, or name, identification number or other identification and
seat of the creditor, if he is a legal person, b) name, surname and residence of the Bankrupt if he is a natural person, or business
name, name and surname, if it differs from the business name, identification number or other identification and place of business of
the Bankrupt, if he is a natural person entrepreneur, or name, identification number or other identification and seat of the Bankrupt,
if he is a legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
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republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the
website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is an accounting unit, states in the
application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in what extent, or reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the
representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec.
8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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 (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council
of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:
plechlo.spravca@gmail.com
If you have any further questions, please contact us on folowing email address:
plechlo.spravca@gmail.com
V Bratislave, dňa 22.04.2022
In Bratislava, on 22.04.2022
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, trustee of Bankrupt
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K025111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurajtová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/220/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/220/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Simona Hurajtová, nar. 9.5.1988, trv. bytom Poľnohospodárska 24, 821
07 Bratislava, týmto oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiaden majetok úpadcu podliehajúci konkurzu.

K025112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurajtová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/220/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/220/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Simona Hurajtová, nar. 9.5.1988, trv. bytom Poľnohospodárska 24, 821
07 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K025113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Flaircom SK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2688/29, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27K/33/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Flaircom SK s r.o., so sídlom Bernolákova 2688/29, 900 31 Stupava,
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 08.04.2022 od veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 a to: prihláška pohľadávky v celkovej sume 17774,66 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 26.04.2022
JUDr. Michal Mišík, správca

K025114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Štóber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 018 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/14/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/14/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.2.2022, sp. zn.: 32OdK/14/2022, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 37/2022 zo dňa 23.2.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marek Štóber,
nar.: 30.4.1978, bytom Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 32OdK/14/2022 S1539 je možno nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava (Apollo Business Center II, blok B, 6. posch.) , a
to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č.
666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421910406222
alebo emailom na adresu: rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu zapíše do poradovníka.

JUDr. Marian Mikáči, správca

K025115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Štóber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 018 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/14/2022 S1539
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/14/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

94

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

JUDr. Marian Mikáči so sídlom Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava ako správca konkurznej podstaty Dlžníka: Marek
Štóber, nar.: 30.4.1978, bytom Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, - konanie vedené Okresným súdom
Bratislava I, pod č. k. 32OdK/14/2022 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave TATRA BANKA a.s., č. účtu: IBAN SK 5011000000002928754263. Kaucia sa skladá vo výške 350,00
EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa
sa uvedie sp. zn.: 32OdK_14_2022 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

JUDr. Marian Mikáči, správca

K025116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Štóber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 018 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/14/2022 S1539
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/14/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 z 29. mája
2000. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Marek Štóber, nar.:
30.4.1978, bytom Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 32OdK/14/2022 zo dňa 14.2.2022 bol v bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 37/2022 dňa 23.2.2022.
Dňom 24.2.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

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: JUDr.
Marian Mikáči – správca, Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava, k číslu konania: 32OdK/14/2022 S 1539. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí ja 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. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať
zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za
správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
32OdK/14/2022 dated 14.2.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Marek Štóber, nar.:
30.4.1978, bytom Jedľová 8597/4, 821 07 Bratislava - Vrakuňa was published in Commercial Bulletin no. 37/2022
on 23.2.2022 Bankruptcy was declared on 24.2.2022. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization Act (hereinafteronly „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 prodecure in one original to the adress: JUDr.
Marian Mikáči – správca, Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, to the No. 32OdK/14/2022 S
1539.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 satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue 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 teh insterests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose
claims depen 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 applicaton of
claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application
form inclue 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 No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Any application of claims
that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of
non-financial claim) will not be attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which will not be
delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become
extinct after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy
of his registration according of the BRA.

JUDr. Marian Mikáči - správca

K025117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pálková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zohorská 120/65, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1965
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/222/2021 S1636 BA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
33OdK/222/2021
Súpis všeobecnej podstaty

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

K025118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíkova 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: FCP-SK s.r.o., Slovnaftská 100, 824 01 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 02/2022
Suma: 84,02
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 84,02 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Turan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 90 Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/43/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.08.2017, sp. zn. 8OdK/43/2017 (ďalej len „Uznesenie“) bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Karol Turan, nar. 15.03.1981, bytom Miestny úrad Bratislava - Nové
Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava.

Týmto Uznesením bol zároveň ustanovený do funkcie správcu: JUDr. Pavol Malich, so sídlom Dunajská 25, 811
08 Bratislava, zn. správcu: S277 (ďalej len „Správca“).

Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 209/2017 zo dňa 02.11.2017 Súpis všeobecnej podstaty, ktorú tvoril
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/4 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1083
evidovanom pre okres: Levice, obec: Veľké Ludince, katastrálne územie: Veľké Ludince.

Veritelia úpadcu doručili do kancelárie správcu elektronickou alebo listinnou formou prihlášky pohľadávok
v nasledovnom rozsahu:

·
·

Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 prihlásila
pohľadávku v celkovej výške 148,38 EUR,
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 24 785 199 prihlásila pohľadávku v celkovej výške 273,01 EUR, a
BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 prihlásila
pohľadávku v celkovej výške 11.368,81 EUR.

Výťažok dosiahnutý v konkurze
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 20/2022 zo dňa 31.01.2022 Oznámenia súvisiace so speňažovaním
majetku podliehajúceho konkurzu, ktorým bolo vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku úpadcu. Výsledkom speňažovania tohto majetku bol výťažok získaný uhradením kúpnej ceny vo výške
611,00 EUR ako najvyššej ponuky zo strany účastníkov tohto ponukového konania.

Výťažok tohto konkurzného konania (oddlženia) úpadcu predstavuje sumu v celkovej výške 611,00 EUR.

Náklady konkurzu
V zmysle 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
v platnom znení (ďalej len „Vyhláška“) si Správca uplatňuje:

·
·
·

paušálnu náhradu nákladov za vedenie kancelárie v celkovej výške 216,00 EUR s DPH (§ 24b písm. e)
Vyhlášky),
odmenu z výťažku v celkovej výške 102,65 EUR s DPH (§ 20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky), a
daň z pridanej hodnoty z preddavku vo výške 500,00 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 100,00 EUR (§
10 Vyhlášky).

Náklady tohto konkurzného konania (oddlženia) úpadcu predstavujú sumu v celkovej výške 418,65 EUR.

Rozvrhová časť
Správca postupoval pri rozvrhu výťažku v súlade s § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého
dospel k tomuto zisteniu:

·
·

výťažok konkurzu pozostáva zo sumy 611,00 EUR, a
náklady konkurzu predstavujú sumu vo výške 418,65 EUR.

V súlade s vyššie uvedeným predstavuje zostatok výťažku tohto konkurzu sumu vo výške 192,35 EUR
(611,00 EUR - 418,65 EUR), ktorá bude rozdelená pomerne medzi prihlásených veriteľov nasledovným
spôsobom:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poštová banka, a.s. bude poukázaná suma vo výške 2,42 EUR,
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. bude poukázaná suma vo výške 4,45 EUR, a
BENCONT COLLECTION, a.s. bude poukázaná suma vo výške 185,48 EUR.

S pozdravom
JUDr. Pavol Malich
správca dlžníka
Karol Turan

K025120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Šoltýsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5194/58, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/18/2022 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/18/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Veronika Šoltýsová, nar. 06.10.1990, trv. byt. Bieloruská 5194/58, 821 06 Bratislava oznamuje v
súvislosti so znením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 26.04.2022

K025121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera POSPÍŠILOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 915, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76 3, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/253/2021/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/253/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu : Viera POSPÍŠILOVÁ, nar. 15.01.1972, trvale bytom : Bratislava mestská časť Ružinov, prechodne bytom Trstice 915, 925 42 Trstice oznamuje, že dňom uverejnenia oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Májkova 3,
811 07 Bratislava, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.30 hod., 5.posch., č. dv. 518. Žiadosť o nahliadnutie
do spisu je možné podávať písomne na adrese Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava alebo elektronicky na
email:hrivnakova@acs.sk alebo tel.: +421/2/50239341, 905437093.
V Bratislave dňa 15. 4. 2022
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JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K025122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela OLÁHOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 1019/17, 851 01 Bratislava – Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/215/2021 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/215/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka: Michaela OLÁHOVÁ, dátum
narodenia: 26.03.1987 s miestom trvalého pobytu: Hálova 1019/17, 851 01 Bratislava – Petržalka, štátny občan
Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 25. apríla 2022
Monika Martonová, správca

K025123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela OLÁHOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 1019/17, 851 01 Bratislava – Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/215/2021 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/215/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka: Michaela OLÁHOVÁ, dátum
narodenia: 26.03.1987 s miestom trvalého pobytu: Hálova 1019/17, 851 01 Bratislava – Petržalka, štátny občan
Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 25. apríla 2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Monika Martonová, správca

K025124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Viktorínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 221, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1971
Obchodné meno správcu:
VMP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Porubského 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/21/2022 S2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/21/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VMP recovery, k. s., správca dlžníka: Pavlína Viktorínová, nar. 01.08.1971, trvale bytom Plavecký Štvrtok 221,
900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika, týmto oznamuje, že v rámci preskúmania pomerov dlžníka v
súlade s ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nebola doposiaľ zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo
nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca týmto zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisových zložiek
majetku.
V Bratislave, dňa 26.04.2022
VMP recovery, k. s., správca

K025125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 722 219
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/24/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/24/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTKURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811
08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436, úpadcu LEAM s.r.o., so sídlom Na Hriadkach 51, 841 07
Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO: 36 722 219 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom voči
Úpadcovi pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 37K/24/2017, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu pohľadávok proti podstate 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K025126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G2M, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 530 731
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. ponukové konanie na predaj majetku
JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: G2M, s.r.o., so
sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 530 731, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33258/T, sp. zn. 28K/5/2020 v súlade s ust. § 92 a nasl. ZKR vyhlasuje v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
ponukové konanie na predaj nasledovných zložiek súpisu oddelenej podstaty zverejnenej v OV č. 221/2020 zo
dňa 16.11.2020.
II. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 221/2020 zo dňa
16.11.2020.
Popis
Osobné vozidlo TOYOTA RAV 4 2.0 4WD
Rok výroby
2002
Stav
V premávke
Spoluvlastnícky podiel úpadcu
01.01.2020
Hodnota zapisovaného majetku v 4.000,-EUR
EUR
Deň zapísania majetku
10.11.2020
Dôvod zapísania majetku
majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky podľa ust. § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov
Deň vylúčenia majetku zo súpisu Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu Zabezpečovacie právo
– poradie prvé
Opis zabezpečovacieho práva
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku - rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 100088854/2020 zo dňa 09.01.2020
zabezpečovacieho práva
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100539818/2020 zo dňa 26.02.2020
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100539818/2020 zo dňa 26.02.2020
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100539818/2020 zo dňa 26.02.2020
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100539818/2020 zo dňa 26.02.2020
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100539818/2020 zo dňa 26.02.2020
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100539818/2020 zo dňa 26.02.2020.
- rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101077891/2020 zo dňa 23.06.2020
k hnuteľnému majetku: motorové vozidlo TOYOTA RAV 4 2.0 4WD, EČV: DS641BE, VIN:
JTEHH20V100191670, r. v. 2002, farba: čierna,
Výška zabezpečenej pohľadávky 3.601,33,-EUR
3.517,96,-EUR
141,20,-EUR
76,49,-EUR
127,60,-EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.884,45,-EUR
561,81,-EUR
1.822,20,-EUR
Zápis v zozname pohľadávok
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Označenie zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, IČO: 424995000012

za určenia minimálnej kúpnej ceny vo výške 100,- eur za súpisovú položku majetku oddelenej podstaty za
najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
Technický stav vozidiel, podľa správy autoservisu:
TOYOTA RAV 4 2.0 4WD: Stav kilometrov: 380.000km, vozidlo búrané na LP stranu, poškodený predný nosník,
kapota, blatník a nárazník, poškodený motor, chýba autobatéria. Stav interiéru zodpovedá počtu najazdených km,
bežné známky používania, znečistenie a opotrebovanie látkových a plastových častí. Poškodenia po celom
obvode vozidla opraviť možné len prelakovaním, LP strana búraná. Vozidlo vzhľadom na jeho stav, poškodenie
a počet najazdených km je vhodné na náhradné diely. Celkovo opotrebovaný stav – nepojazdné. Vozidlo nutné
odtiahnuť.

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
28K/5/2020 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu. Návrh
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty
a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a fotokópiu platného
občianskeho preukazu pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch.
K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky
ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky
(návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako najvhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.
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JUDr. Adam Puškár
správca

K025127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezina 426/73, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1962
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/240/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/240/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisových zložiek č. 1
až 4 patriacich do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 28OdK/240/2020,
na majetok úpadcu Ľudovít Mihok:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2584/ 1, výmera 29 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Čáry, Obec Čáry, Okres Senica, spoluvlastnícky podiel 1/20 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 3034, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica.
Súpisová hodnota majetku: 4,35 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2584/ 2, výmera 586 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Čáry, Obec Čáry, Okres Senica, spoluvlastnícky podiel 1/20 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 3034, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica.
Súpisová hodnota majetku: 87,90 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2585/ 1, výmera 92 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Čáry, Obec Čáry, Okres Senica, spoluvlastnícky podiel 1/20 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 3034, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica.
Súpisová hodnota majetku: 13,80 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2585/ 2, výmera 5 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Čáry, Obec Čáry, Okres Senica, spoluvlastnícky podiel 1/20 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 3034, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica.
Súpisová hodnota majetku: 0,75 €

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 1. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK90
8330 0000 0021 0138 3193 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom
vestníku. Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava,
alebo
c) do elektronickej schránky správcu - Trnavský správcovský dom, k.s., IČO: 47 246 880, číslo schránky:
E0006172699.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 28OdK/240/2020, úpadca Ľudovít Mihok, záväzná ponuka na pozemky.
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
„Konkurz 28OdK/240/2020, úpadca Ľudovít Mihok, záväzná ponuka na pozemky. NEOTVÁRAŤ“.

1.5
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.

1.6

1.7

Predmet speňažovania sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva k predmetu speňažovania v katastri
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nehnuteľností, ako aj náklady na vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva a na úradné overenie podpisov
zmluvných strán na uvedenej zmluve, znáša nadobúdateľ nehnuteľností. Náklady na vypracovanie zmluvy
o prevode vlastníctva sú vo výške 150,-EUR. Náklady podľa tohto dobu nie sú zahrnuté v cene (odplate) za
predmet speňažovania.

1.7
Speňažované súpisové zložky majetku sa predávajú všetky spolu, nie je možné dať na ponuku len na
jednu alebo len na niektoré súpisové zložky majetku.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.2

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.3

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a
zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v
lehote, ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania.

Trnavský správcovský dom, k.s.
SKP úpadcu Ľudovít Mihok

K025128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Deák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná ulica 140/46, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/31/2022 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/31/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Deák, narodený 23.09.1950, trvale bytom
Tehelná ulica 140/46, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 17 546 761, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1
a 167p ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na
predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Trnava, IČO: -, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky, bol
zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 77/2022 dňa 22.04.2022 pod položkou K023592.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Bližšie informácie
možno získať telefonicky na tel. č.: +421 905 612 220.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Vladimír Deák - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: IBAN: SK82 1100 0000 0026
1447 0583 vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 14.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 26.04. 2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K025129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklós Tarcsi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 610/32, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/168/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/168/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: príves nákladný, značka BORO, EVČ: DS363YN, VIN: SZRB10000H0011001,
farba: šedá, rok výroby: 2017
Súpisová hodnota majetku: 200,- EUR
Dátum zápisu: 26.04.2022

K025130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklós Tarcsi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 610/32, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/168/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/168/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 26OdK/168/2021, na
majetok úpadcu Miklós Tarcsi:

príves nákladný, značka BORO, EVČ: DS363YN, VIN: SZRB10000H0011001, farba: šedá, rok výroby: 2017
súpisová hodnota majetku: 200,- EUR

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 1. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
c) do elektronickej schránky správcu - Insolvenčný správca, k.s., IČO: 50 269 976, číslo schránky: E0006139520.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 26OdK/168/2021, úpadca Miklós Tarcsi, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 26OdK/168/2021, úpadca Miklós Tarcsi, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

1.5

Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku.

1.6

Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel, ako aj
náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, znáša nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.

3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.4, sa neprihliada.

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet speňažovania.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Miklós Tarcsi

K025131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kadúbku 1554/13, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/106/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/106/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka úpadcu z titulu vyrovnacieho podielu voči dlžníkovi – spoločnosť
COMP - LET, s.r.o., sídlo: Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31, IČO: 36 218 022, výška pohľadávky 2.656,-EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.656,-EUR
Dátum zapísania: 26.04.2022

K025132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kadúbku 1554/13, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/106/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/106/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/106/2019, na
majetok úpadcu Ing. Marián Kováč:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka úpadcu z titulu vyrovnacieho podielu voči dlžníkovi – spoločnosť
COMP - LET, s.r.o., sídlo: Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31, IČO: 36 218 022, výška pohľadávky 2.656,-EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.656,-EUR
Dátum zapísania: 26.04.2022

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 1. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK90
8330 0000 0021 0138 3193 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
c) do elektronickej schránky správcu - Insolvenčný správca, k.s., IČO: 50 269 976, číslo schránky: E0006139520.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 36OdK/106/2019, úpadca Ing. Marián Kováč, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
„Konkurz 36OdK/106/2019, úpadca Ing. Marián Kováč, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

1.5
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.

1.6

Pohľadávka sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prevodom a nadobudnutím pohľadávky, vrátane nákladov na
vypracovanie zmluvy o postúpení pohľadávky, znáša nadobúdateľ pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu speňažovania.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.

3.2

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.3

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
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ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s.
SKP úpadcu: Ing. Marián Kováč

K025133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyevátová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 589, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/26/2022 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/26/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K025134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 151, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2022 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Kozár, nar. 4.12.1958, trvale bytom 916 15
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Hrachovište 151 (ďalej len „Dlžník“), ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou:
40OdK/39/2022, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, podľa údajov poskytnutých dlžníkom na stretnutí so správcom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Kozár, nar. 4.12.1958, trvale bytom 916 15 Hrachovište 151,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milan Kozár, nar. 4.12.1958, trvale bytom 916 15
Hrachovište 151, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona, vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.:
40OdK/39/2022, zrušuje.
V Dubnici nad Váhom, dňa 26.04.2022
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Milan Kozár

K025135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mazáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 336/13, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1984
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/162/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/162/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 003 506, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1527/B, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína
Mazáčková, rod. Murková, nar. 12.04.1984, trvale bytom Mládeže 336/13, 956 18 Bošany, podnikajúca pod
obchodným menom Katarína Mazáčková s miestom podnikania Mládeže 336/13, 956 18 Bošany, IČO 48 260
916, týmto v zmysle ustanovenia § 81 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
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:
Hnuteľný majetok
Por.
č.
1.

Opis súpisovej zložky
Evidenčné
Výrobné číslo
majetku
číslo
Osobné
motorové
ZFA19200000144621 PE952CI
vozidlo Fiat Stilo

Rok
výroby
2002

Stav
nepojazdné

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do súpisu

500,- eur

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

V Bratislave, dňa 25.04.2022
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K025136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valíčková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou -, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1971
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. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/47/2022 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/47/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Dôvod zápisu : majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu : 22.4.2022
typ súpisovej položky majetku: hnuteľný majetok
druh : osobné motorové vozidlo
značka: PEUGEOT
obchodný názov : 206SW
dátum prvej evidencie 2010
evidenčné číslo BN212BL
VIN: VF32E8HZA44965735
stav: opotrebované
súpisová hodnota : 682.-eur
mena : EUR

K025137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišovcová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalská Nová Ves 231, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/113/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/113/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Marcela Mišovcová, nar.
11.8.1977, trvale bytom 913 31 Skalka nad Váhom 231 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/113/2022-16 zo dňa 06.04.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
072/2022 zo dňa 13.04.2022, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Marcela Mišovcová, Date of Birth 11th of August 1977, address 913 31 Skalka nad Váhom 231,
Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/113/2022-16 on 6th of April
2022 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 072/2022 dated 13th April 2022 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

121

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 26.04.2022/ In Trenčín, on 26th of April 2022
JUDr. Mária Bustinová, správca/trustee

K025138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišovcová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalská Nová Ves 231, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/113/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/113/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcela Mišovcová, nar. 11.8.1977, trvale
bytom 913 31 Skalka nad Váhom 231, v súlade s §167l odsek 5 v spojení s § 32 odsek 7 písmeno b)
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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.
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. Mária Bustinová, správca

K025139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišovcová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalská Nová Ves 231, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/113/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/113/2022
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcela Mišovcová, nar. 11.8.1977, trvale
bytom 913 31 Skalka nad Váhom 231, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že v
súlade s ustanovením § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky
na tel. č. 0903 453 395 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K025140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlaka Mirko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940 / 11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/99/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/99/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka a Mirko Mlaka, nar.
6.7.1967, trvale bytom Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/99/2022-15 zo dňa 11.04.2022 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 075/2022 zo dňa 20.04.2022, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Mirko Mlaka, Date of Birth 6th of July 1967, address Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza,
Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/99/2022-15 on 11th of April
2022 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 075/2022 dated 20th April 2022 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
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name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
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 fixedVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 26.04.2022/ In Trenčín, on 26th of April 2022
JUDr. Mária Bustinová, správca/trustee

K025141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlaka Mirko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940 / 11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
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Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/99/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/99/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka:Mirko Mlaka, nar. 6.7.1967, trvale bytom
Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza, v súlade s §167l odsek 5 v spojení s § 32 odsek 7 písmeno b)
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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.
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. Mária Bustinová, správca

K025142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlaka Mirko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940 / 11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/99/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/99/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: a Mirko Mlaka, nar. 6.7.1967, trvale bytom
Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že
v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky
na tel. č. 0903 453 395 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K025143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1974

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. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/100/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/100/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Monika Mlaková, nar.
5.2.1974, trvale bytom Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/100/2022-14 zo dňa 31.03.2022 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 067/2022 zo dňa 06.04.2022, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Monika Mlaková, Date of Birth 5th of February 1974, address Kútovská ulica 940/11, 971 01
Prievidza, Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/100/2022-14 on
31th of March 2022 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 067/2022 dated 6th April 2022 proclaimed
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 26.04.2022/ In Trenčín, on 26th of April 2022
JUDr. Mária Bustinová, správca/trustee

K025144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/100/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/100/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Mlaková, nar. 5.2.1974, trvale bytom
Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza, v súlade s §167l odsek 5 v spojení s § 32 odsek 7 písmeno b)
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K025145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/100/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/100/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: a Monika Mlaková, nar. 5.2.1974, trvale
bytom Kútovská ulica 940/11, 971 01 Prievidza, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Jilemnického 21, 911
01 Trenčín, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky
na tel. č. 0903 453 395 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K025146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784 / 33, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/329/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/329/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Dezider Vereš, nar. 29.03.1956, trvale bytom K Nemocnici 784/33, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, sp.zn.: 40OdK/329/2021, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Dezider Vereš, nar. 29.03.1956, trvale
bytom K Nemocnici 784/33, 957 01 Bánovce nad Bebravou, sp.zn.: 40OdK/329/2021, zrušuje.
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V Považskej Bystrici, dňa 26. apríla 2022
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K025147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remšíková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/73/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
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(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Eva Remšíková, nar.
14.5.1968, trvale bytom 018 54 Slavnica 74 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Trenčín, sp. zn. 40OdK/73/2022-15 zo dňa 14.03.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 055/2022 zo dňa
21.03.2022, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Eva Remšíková, Date of Birth 14th of May 1968, address 018 54 Slavnica 74, Slovak Republic, my
duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/73/2022-15 on 14th of March 2022 and
promulgated in the Commercial Bulletin No. 055/2022 dated 21st March 2022 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 26.04.2022/ In Trenčín, on 26th of April 2022
JUDr. Mária Bustinová, správca/trustee

K025148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remšíková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/73/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/73/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Remšíková, nar. 14.5.1968, trvale bytom
018 54 Slavnica 74, v súlade s §167l odsek 5 v spojení s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
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pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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.
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. Mária Bustinová, správca

K025149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remšíková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/73/2022 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Remšíková, nar. 14.5.1968, trvale bytom
018 54 Slavnica 74, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, SR, a to v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. 0903 453 395
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K025150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lutonská Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liešťany 78, 972 27 Liešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/10/2022 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/10/2022
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
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Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Ingrid Lutonská, nar. 11.7.1989, trvale bytom 972 27 Liešťany 78, občan SR pod sp.
zn.: 38OdK/10/2022, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Ingrid Lutonská, nar. 11.7.1989, trvale
bytom 972 27 Liešťany 78, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/10/2022, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 26. apríla 2022
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K025151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Husák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bobot 225, 913 25 Bobot
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/659/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/659/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/659/2019-21 zo dňa 17.09.2019, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 183/2019 dňa 23.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Milan Husák,
nar. 28.02.1966, trvale bytom 913 25 Bobot 225, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.
V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate (nákladov konkurzu) a oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v tomto konkurznom konaní.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate (nákladov konkurzu) je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0918 344 729 alebo 042 426 05 65,
prípadne mailom na robert.fatura@gmail.com
JUDr. Róbert Fatura, správca

K025152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuhajová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 872 / 9, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/12/2022 S1558
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/12/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Lenka Šuhajová nar. 04.07.1989, trvale bytom Žiarska 872/9, Handlová 972 51, na
ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/12/2022 zo dňa 26.01.2022,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0907893990.

K025153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuhajová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 872 / 9, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/12/2022 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/12/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje
veriteľom dlžníka Lenka Šuhajová, nar. 04.07.1989, trvale bytom Žiarska 872/9, Handlová, že bankový účet, na
ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur, je vedený v
Unicredit banka konto , IBAN SK95 1111 0000 00133657 0036 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K025154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fövényesová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svodín ., 943 65 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/179/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/179/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Judita Fövényesová, nar. 20.08.1974, bytom 943 65 Svodín (ďalej aj ako
len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho
Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je prevod inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu
patriaceho Dlžníkovi:
Iná majetkové hodnota:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: Charm Dance, s.r.o., so sídlom Kopcová 794, 943
54 Svodín, IČO: 47 600 233; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Výška základného imania: 5 000 Eur;
Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška vkladu spoločníka - Dlžníka: 5 000,- Eur (splatené); Súpisová
hodnota majetku: 500,- Eur.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 13:00 hod; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
· trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
· presné označenie inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu, vo forme obchodné meno, sídlo a IČO
obchodnej spoločnosti, v ktorej má Dlžník majetkovú účasť, a ktorá je predmetom záväznej ponuky;
· adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne
e-mailovú adresu;
· čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Poľná 8, 934 03 Levice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Fövényesová“.
5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné náležitosti ponuky
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K025155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Szöllösi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pávia 811/29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/207/2021 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/207/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Schwarz, správca dlžníka Ing. Ladislav Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29, 945 01
Komárno, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so sídlom Pávia
811/29, 945 01 Komárno, IČO: 33 619 565, sp.zn: 27OdK/207/2021 v zmysle §167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež
„ZKR“) podal dňa 20.4.2022 oznámenie do Obchodnom vestníku SR (ďalej tiež „OV“) na svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktoré bolo zverejnené v OV dňa 25.4.2022. Týmto správca
dlžníka Ing. Ladislav Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so sídlom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO:
33 619 565, ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn. 27OdK/207/2021-21 zo dňa 23.9.2021 po
speňažení časti majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejňuje konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty:
I. Všeobecná časť

A/ Stručný priebeh konkurzného konania
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.9.2021, sp.zn: 27OdK/207/2021-21 bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka – Ing. Ladislav Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, Slovenská
republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so sídlom Pávia 811/29, 945 01 Komárno,
IČO: 33 619 565 (ďalej tiež „dlžník“), a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky,
zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením
súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR (ďalej tiež „OV“) č. 187/2021
dňa 29.9.2021.
V priebehu konkurzu bol zistený majetok dlžníka spísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty a zverejnený
v OV, a to nasledovný:
Byt
Popis bytu: štvorizbový byt; obec: Komárno, ulica: Pávia; orientačné číslo: 29; číslo vchodu: 29; číslo bytu: 47;
číslo poschodia: 10; štát: SR; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku: 9902/395616; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV:
7725; parcelné číslo: 2906; výmera (m2): 491; súpisné číslo: 811; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 76.302,89 EUR
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 491; podiel (m2): 12,29 m2; obec: Komárno; ulica:;
orientačné číslo:; štát: SR; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV: 7725; parcelné číslo: 2906;
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 661,66 EUR
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 18; obec: Komárno; ulica:; orientačné číslo:; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV: 9615; parcelné číslo: 5901/77; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/1; súpisová hodnota majetku: 646,02 EUR
Stavba
Popis stavby: rozostavaná garáž; obec: Komárno, ulica:; orientačné číslo; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Komárno; číslo LV: 9615; parcelné číslo: 5901/77; súpisné číslo:; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 4.348,53 EUR
Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera (m2): 597; obec: Nesvady; ulica:; orientačné číslo:; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Nesvady; číslo LV: 7006; parcelné číslo: 13114/2; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 1.235,79 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v spoločnosti Primservis, s.r.o., Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO: 47 617 616, register:
obchodný register OS Nitra, odd.-Sro, vl.č.- 36619/N, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2; súpisová hodnota
majetku: 2.500 EUR
Predmetný súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 229/2021 dňa 30.11.2021.

Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 3 ZKR, uverejnil zmenu súpisu majetku dlžníka, a to
preradením časti majetku dlžníka zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty, a to:
Byt
Popis bytu: štvorizbový byt; obec: Komárno, ulica: Pávia; orientačné číslo: 29; číslo vchodu: 29; číslo bytu: 47;
číslo poschodia: 10; štát: SR; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku: 9902/395616; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV:
7725; parcelné číslo: 2906; výmera (m2): 491; súpisné číslo: 811; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 76.302,89 EUR;
záložný veriteľ (zákonné zabezpečovacie právo-1.poradie): SVB – Pávia 29, Komárno, Pávia 811/29, 945 01
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Komárno, IČO: 36 113 751; záložné právo: § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení; zápis v zozname
pohľadávok oddelenej podstaty pod č.1; výška zabezpečenej pohľadávky: 1.219,89 EUR;
záložný veriteľ (zabezpečovacie právo-2.poradie): Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951; zmluva o úvere č. 179435 zo dňa 18.12.2014; zápis v zozname pohľadávok oddelenej podstaty pod
č.2; výška zabezpečenej pohľadávky: 39.102,53 EUR
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 491; podiel dlžníka (m2): 12,29 m2; obec: Komárno;
ulica: Pávia; orientačné číslo: 29; štát: SR; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV: 7725; parcelné číslo:
2906; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 9902/395616; súpisová hodnota majetku: 661,66 EUR;
záložný veriteľ (zákonné zabezpečovacie právo-1.poradie): SVB – Pávia 29, Komárno, Pávia 811/29, 945 01
Komárno, IČO: 36 113 751; záložné právo: § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení; zápis v zozname
pohľadávok oddelenej podstaty pod č.1; výška zabezpečenej pohľadávky: 1.219,89 EUR;
záložný veriteľ (zabezpečovacie právo-2.poradie): Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951; zmluva o úvere č. 179435 zo dňa 18.12.2014; zápis v zozname pohľadávok oddelenej podstaty pod
č.2; výška zabezpečenej pohľadávky: 39.102,53 EUR
Predmetný súpis majetku (jeho preradenie) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 249/2021 dňa
29.12.2021.

Majetok dlžníka zapísaný vo všeobecnej podstate ako:
1)Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera (m2): 597; obec: Nesvady; ulica:; orientačné číslo:; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Nesvady; číslo LV: 7006; parcelné číslo: 13114/2; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 1.235,79 EUR
bol speňažovaný správcom na základe verejného ponukového konania (ďalej tiež „VPK“), pričom v I. kole VPK
(uverejnený v OV dňa 28.12.2021) bol predaný záujemcovi - Mgr. Karina Kasardová, bytom Čerlinská 2085/58,
091 01 Stropkov - Bokša, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku vo výške 3.151,- Euro.
2)Stavba
Popis stavby: rozostavaná garáž; obec: Komárno, ulica:; orientačné číslo; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Komárno; číslo LV: 9615; parcelné číslo: 5901/77; súpisné číslo:; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 4.348,53 EUR
bol speňažovaný správcom na základe VPK, pričom v II. kole VPK (uverejnený v OV dňa 20.1.2022) bol predaný
záujemcovi – JUDr. Gábor Száraz, bytom Vansovej 1865/46, 064 01 Stará Ľubovňa, ktorý ponúkol najvyššiu
ponuku vo výške 4.600,- Euro.
3) Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v spoločnosti Primservis, s.r.o., Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO: 47 617 616, register:
obchodný register OS Nitra, odd.-Sro, vl.č.- 36619/N, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2; súpisová hodnota
majetku: 2.500 EUR
bol speňažovaný správcom, kde boli vyhlásené 3 kolá VPK – uverejnené v OV dňa 6.12., 28.12., 20.1. Výsledky
jednotlivých kôl boli uverejnené v OV dňa 28.12., 20.1., 14.2. Ani v jednom kole sa nepodarilo speňažiť tento
majetok dlžníka. Následne, kedže po skončení 3.kola VPK v zmysle § 167p ods. 2 ZKR žiadny veriteľ prihlásenej
pohľadávky neprejavil záujem o majetok dlžníka a neponúkol v lehote 10 dní najvyššiu resp. akúkoľvek ponuku a
žiadna oprávnená osoba nevykúpila majetok konkurznej podstaty v zákonom stanovenej lehote v zmysle
§
167r ZKR, správca uverejnil do OV dňa 21.2.2022 oznam o vylúčení súpisovej zložky tohto majetku dlžníka, ktorý
bol uverejnený v OV dňa 24.2.2022. Kedže tento majetok dlžníka podliehajúci konkurzu sa nepodarilo speňažiť
ani v troch kolách VPK, prestal podliehať konkurzu.
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4) prevedená časť výťažku z oddelenej podstaty
Majetok zapísaný v oddelenej podstate dlžníka bol speňažený za sumu 87.000,- Euro. Po úhrade prihlásených
zabezpečených veriteľov, nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka a jeho manželky, nákladov oddelenej
podstaty, odmene správcu z oddelenej podstaty, zostala suma výťažku z oddelenej podstaty vo výške 12.228,96
Euro. Táto suma bola následne prevedená na úhradu nezabezpečených veriteľov do všeobecnej podstaty.

Majetok dlžníka zapísaný v oddelenej podstate ako:
Byt
Popis bytu: štvorizbový byt; obec: Komárno, ulica: Pávia; orientačné číslo: 29; číslo vchodu: 29; číslo bytu: 47;
číslo poschodia: 10; štát: SR; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku: 9902/395616; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV:
7725; parcelné číslo: 2906; výmera (m2): 491; súpisné číslo: 811; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 76.302,89 EUR;
záložný veriteľ (zákonné zabezpečovacie právo-1.poradie): SVB – Pávia 29, Komárno, Pávia 811/29, 945 01
Komárno, IČO: 36 113 751; záložné právo: § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení; zápis v zozname
pohľadávok oddelenej podstaty pod č.1; výška zabezpečenej pohľadávky: 1.219,89 EUR;
záložný veriteľ (zabezpečovacie právo-2.poradie): Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951; zmluva o úvere č. 179435 zo dňa 18.12.2014; zápis v zozname pohľadávok oddelenej podstaty pod
č.2; výška zabezpečenej pohľadávky: 39.102,53 EUR

Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 491; podiel dlžníka (m2): 12,29 m2; obec: Komárno;
ulica: Pávia; orientačné číslo: 29; štát: SR; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV: 7725; parcelné číslo:
2906; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 9902/395616; súpisová hodnota majetku: 661,66 EUR;
záložný veriteľ (zákonné zabezpečovacie právo-1.poradie): SVB – Pávia 29, Komárno, Pávia 811/29, 945 01
Komárno, IČO: 36 113 751; záložné právo: § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení; zápis v zozname
pohľadávok oddelenej podstaty pod č.1; výška zabezpečenej pohľadávky: 1.219,89 EUR;
záložný veriteľ (zabezpečovacie právo-2.poradie): Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951; zmluva o úvere č. 179435 zo dňa 18.12.2014; zápis v zozname pohľadávok oddelenej podstaty pod
č.2; výška zabezpečenej pohľadávky: 39.102,53 EUR
bol speňažený v 2.kole (opakovanej) dražby konanej dňa 24.3.2022 na Notárskom úrade Mgr. Petra Dancziho,
Nové Zámky, zverejnenej v OV dňa 14.2.2022 vydražiteľovi – Henrietta Németh, bytom Komenského 266/40, 945
01 Komárno za cenu vo výške 87.000,- EUR.

B/ Zákonná úprava rozvrhu

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
§ 167n Speňaženie nehnuteľnosti
(1)Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec.
§ 167p Speňaženie hnuteľných vecí
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(1) 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.
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
§167q Speňaženie pohľadávok a iných majetkových hodnôt
(1) Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich pokúsi vymôcť; žaloby o ich
zaplatenie na súde alebo na inom príslušnom orgáne však nepodáva. Ak sa to správcovi nepodarí ani do šiestich
mesiacov od vyhlásenia konkurzu, pohľadávky speňaží postúpením ako hnuteľné veci. Dojednaniami, ktoré
zakazujú alebo obmedzujú postúpenie pohľadávky, správca nie je viazaný. Tieto obmedzenia postúpením
pohľadávky zanikajú.
(2) Pokiaľ je pohľadávka súčasťou konkurznej podstaty, premlčanie spočíva. Premlčanie pokračuje v plynutí, len
čo pohľadávka prestane podliehať konkurzu. Prípadné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka podliehajúca
konkurzu, súd alebo iný konajúci orgán preruší až do času, kým pohľadávka prestane podliehať konkurzu.
(3) Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.
§ 167r Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.
§ 167t Náklady konkurzu
(1) Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto
poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
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b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.
(2) Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo
nedôvodne vynaloženými nákladmi.
§ 167u Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
(2) Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom
pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých
prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
(3) Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
(4) Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s
pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
§ 20 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
(1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi
odmena z výťažku takto:
a)zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b)zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c)zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d)zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e)zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f)zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g)zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
(2)Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.
(3)Pri speňažení dlhového cenného papiera sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri iných peňažných
pohľadávkach (§ 17 ods. 2); pri speňažení iných cenných papierov sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri
hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.
(4)Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z
výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.
Položka č. 5 sadzobníka zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch:
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0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
c) Za konkurzné
rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa
konanie
podľa
platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
osobitného
zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku
predpisu3f)
zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

C/ Speňaženie všeobecnej podstaty

Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol vo výške 19.9479,96 Euro (speňaženie pozemku
vo výške 3.151,- Euro, garáže vo výške 4.600,- Euro, prevedenie časti výťažku z oddelenej podstaty vo výške
12.228,96 Euro), po odpočítaní nákladov konkurzu všeobecnej podstaty - pohľadávok proti podstate (odmena
správcu, nevyhnutné výdavky správcu na vedenie konkurzu, DPH, súdny poplatok) je suma určená k rozvrhu vo
výške 18.111,66 Euro.
Správca v súlade s § 167u ods. 1 ZKR podal dňa 20.4.2022 na zverejnenie do OV svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty (zverejnený v OV dňa 25.4.2022). Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh
pre nezabezpečených veriteľov v OV, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku
po tom, čo bol zverejnený v OV zámer rozvrh zostaviť.

D/ Náklady konkurzu - pohľadávky proti podstate

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate bol zostavený správcom po speňažením majetku všeobecnej
podstaty. K majetku všeobecnej podstaty boli priradené pohľadávky proti podstate, ktorých celková hodnota
pohľadávok proti podstate (vrátane odmeny správcu a súdneho poplatku) predstavuje sumu vo výške 1.868,30
Euro pozostávajúce z nasledovných položiek:
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D/1 Odmena správcu z výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. v platnom znení je odmena správcu z výťažku vypočítaná nasledovne:
Podľa § 13 ods. 1, 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.:
·

19.979,96 Euro (Výťažok speňaženia) – 711,92 Euro (pohľadávky proti podstate) – 12.228,96 Euro
(odmena už vyrátaná z oddelenej podstaty) = 7.039,08 Euro (základ pre výpočet odmeny správcu zo
všeobecnej podstaty)

Podľa § 20 ods. 1 písm. b) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., za speňaženie hnuteľných vecí, nehnuteľnosti
a iných majetkových hodnôt je odmena správcu z výťažku: podľa písmena:
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Deň vydania: 29.04.2022

4,80 Euro +
45,00 Euro
420,00 Euro
482,18 Euro

= 951,98 Euro
V zmysle § 10 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ak je správca alebo predbežný správca platiteľom DPH, jeho
odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o DPH.
Základ DPH: 951,98
DPH:

190,40

Celkom:

1.142,38 Euro

D/2 Súdny poplatok

Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty (položka 5 písm.
c/ sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov) je vypočítaný nasledovne:
·

7.751,- Euro (Výťažok speňaženia bez sumy prevedenej z oddelenej podstaty) – 711,92
Euro (pohľadávky proti podstate) = 7.039,08 Euro (základ pre výpočet súdneho poplatku)

Súdny poplatok: 7.039,08 Euro (základ pre výpočet súdneho poplatku) x 0,002 = 14,07816 Euro = 14,00 Euro.
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku oddelenej podstaty (položka 5 písm. c/
sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)
je vypočítaný nasledovne:
·

87.000,- Euro (Výťažok speňaženia) – 1.525,56 Euro (pohľadávky proti podstate) = 85.474,44
Euro (základ pre výpočet súdneho poplatku)

Súdny poplatok: 85.474,44 Euro (základ pre výpočet súdneho poplatku) x 0,002 = 170,94888 Euro = 170,50
Euro.
CELKOVO : 14,00 + 170,50 = 184,50 Euro

E/ Určenie sumy na zabezpečenie sporných pohľadávok

V súlade s ust. § 99 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca určil sumu vo výške 0,- Euro
ako sumu potrebnú na zabezpečenie uspokojenia sporných pohľadávok.

F/ Nezabezpečený veritelia prihlásených pohľadávok

Majetok všeobecnej podstaty bol spísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:
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Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko /

IČO

Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o., Kuzmányho 29, 040 01 Košice

47 234 466

Bíró Renáta, Rekreačný rad 6070/6,
929 01 Dunajská Streda
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka 35 724 803
Horváth Gejza, Stredná 44, 945 01 Komárno-Ďulov dvor

Deň vydania: 29.04.2022
Prihlásená celková suma pohľadávky
2.298,59
5.837,77
1.691,82
5.837,77

Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava

35 831 154

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

31 575 951

Sociálna poisťovňa, ul.29.augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava
SR-Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra

30 807 484
424995000014

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava

31 749 542

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingova 77, 824 68 Bratislava

31 351 026

22.533,73
3.520,63
8.586,22
145,30
5.801,98
11.235,29

II. Rozvrhová časť
Po úplnom speňažení majetku všeobecnej podstaty dlžníka a prevedení časti výťažku z oddelene podstaty a po
odčítaní pohľadávok proti podstate pridelených k všeobecnej podstate bude nezabezpečeným veriteľom
rozvrhnutá nasledovná suma výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty dlžníka – 18.111,66 Euro.
Nakoľko ide o sumu, ktorá nepostačuje na úhradu riadne prihlásených a zistených pohľadávok nezabezpečených
veriteľov bolo navrhnuté uspokojenie nezabezpečených veriteľov dlžníka pomerne. Vychádzajúc zo skutočností
uvedených vo všeobecnej časti tohto rozvrhu nezabezpečení veritelia budú uspokojení nasledovne:
1. Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o., Kuzmányho 29, 040 01 Košice, IČO: 47 234 466,
s podielom na výťažku – 3,40 % sumou vo výške – 616,86 Euro.
2. Bíró Renáta, Rekreačný rad 6070/6, 929 01 Dunajská Streda, s podielom na výťažku – 8,65 %
sumou vo výške – 1.566,65 Euro.
3. EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka, IČO: 35 724
803, s podielom na výťažku – 2,51 % sumou vo výške – 454,02 Euro.
4. Horváth Gejza, Stredná 44, 945 01 Komárno-Ďulov dvor, s podielom na výťažku – 8,65 % sumou
vo výške – 1.566,65 Euro.
5. Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, s podielom na výťažku – 33,39
% sumou vo výške – 6.047,25 Euro.
6. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, s podielom na výťažku –
5,22 % sumou
vo výške – 944,82 Euro.
7. Sociálna poisťovňa, ul.29.augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, s podielom na
výťažku – 12,72 % sumou vo výške – 2.304,23 Euro.
8. SR-Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra SR, IČO: 424995000014, s podielom na
výťažku – 0,21 % sumou vo výške – 38,99 Euro.
9. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, IČO: 31 749 542, s podielom na
výťažku – 8,60 % sumou vo výške – 1.557,04 Euro.
10. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026,
s podielom na výťažku – 16,65 % sumou vo výške – 3.015,15 Euro.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K025156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boldoghy Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 0, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/21/2022 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/21/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/21/2022-19 zo dňa 1.2.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Štefan BOLDOGHY, nar. 23.6.1973, bytom 945 01
Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 26/2022 zo dňa 8.2.2022.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 26.4.2022 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Štefan BOLDOGHY, nar. 23.6.1973, bytom 945 01 Komárno, v konaní vedenom
pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 23OdK/21/2022 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K025157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konczová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná ul. 2917 / 21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/38/2022 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/38/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. . 31OdK/38/2022-18 zo dňa 17.2.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky bola ustanovená za správcu dlžníkovi, a to,
Erika KONCZOVÁ, nar. 8.4.1983, Vodná 2917/21, 945 01 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 38/2022 zo dňa 24.2.2022.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 26.4.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle 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.
JUDR. Vlasta Suchanová, správca

K025158
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:
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, sp. zn. 29OdK/37/2022-19 zo dňa 04.03.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Georgína Lévaiová, rod. Ďuráčová, nar. 31.10.1970, bytom Marcelová, Žitavská 1040/58.
Zároveň bola uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 29OdK/37/2022-19 zo dňa 04.03.2022 ustanovená do
funkcie správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 10, 94501 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa
10.03.2022, účinky konkurzu nastali dňa 11.03.2022.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Georgína Lévaiová, rod. Ďuráčová, nar. 31.10.1970, bytom
Marcelová, Žitavská 1040/58, 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 13.01.2022 a vyhlásenia úpadcu zo dňa
14.03.2022 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: Georgína Lévaiová, rod. Ďuráčová, nar.
31.10.1970, bytom Marcelová, Žitavská 1040/58, zrušuje.

K025159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deszat Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
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. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/231/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/231/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 22.11.2019, sp. zn. 29OdK/231/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 230/2019 zo dňa 28.11.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Deszat, nar.
28.03.1967, Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 167u ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak
niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po tom čo bol splnený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka, týmto v súlade s ustanovením
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Ladislav Deszat, nar. 28.03.1967, Bešeňov
512, 941 41 Bešeňov končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K025160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobiašová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štreďanská 1764/18 -, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/80/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/80/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ľubica Dobiášová, nar. 17.02.1956, bytom
Streďanská 1764/18, 955 01 Topoľčany, SR zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská
33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej
zložky všeobecnej podstaty a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č.: 3/. Mobilný telefón zn.: Motorola XT20531, Výrobné číslo: neuvedené, vlastníctvo 1/1,
majetok zaradený do všeobecnej podstaty, súpisová hodnota majetku 100,00 Eur, miesto uloženia: u dlžníka
(Topoľčany), poznámka: funkčný.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca,
Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke (nezasielať elektronicky) s výrazným označením
Spisová značka súdneho spisu: 29OdK/80/2021 S-1487 s výrazným označením „Ponukové konanie – Dobiášová
– neotvárať“ v lehote do 20.dní od faktického zverejnenia tohto oznamu v OV.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK8911110000001058836446, VS:0080, správa pre prijímateľa:
dobiášová – ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 30% súpisovej hodnoty majetku a do poznámky pre prijímateľa uviesť v
prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. 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. Miesto uloženia majetku – u úpadcu.
3/. 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 výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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, ktorá nesmie byť nižšia ako 30%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca
nadobúda majetok tak ako stojí a leží – speňažovaný majetok je u dlžníka.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu na 4 vyhotoveniach
kúpnej zmluvy a správne poplatky znáša úspešný záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 15 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové
konanie. Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78
80 (v pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.

K025161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Kotora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 95/55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/276/2021 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/276/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
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JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Matúš Kotora, nar. 04.02.1992, trvale bytom Dlhá 95/55, 935 32
Kalná nad Hronom, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení
bez zbytočného odkladu, PO SPLNENÍ ROZVRHU VÝŤAŽKU ZRUŠUJE KONKURZ VYHLÁSENÝ NA
MAJETOK DLŽNÍKA. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/276/2021, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku č. 232/2021 zo dňa 03.12.2021 zrušuje.
v Nitre dňa 26.04.2022

JUDr. Ladislav Barát
správca

K025162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čertík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 5 / 4, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1984
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/210/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/210/2021
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
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Martin Čertík, nar. 10.12.1984, bytom
Zvolenská 5/4, Nitra, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Čertík, s miestom podnikania Zvolenská
5/4, Nitra, IČO: 46 980 288 (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia
správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 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 len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Martin Čertík, nar. 10.12.1984, bytom Zvolenská 5/4, Nitra, podnikajúci pod obchodným
menom: Martin Čertík, s miestom podnikania Zvolenská 5/4, Nitra, IČO: 46 980 288, uznesením Okresného
súdu Nitra pod sp. zn. 29OdK/210/2021 zo dňa 01.12.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 235/2021
pod K066558 dňa 08.12.2021 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Martin Čertík, nar. 10.12.1984, bytom Zvolenská
5/4, Nitra, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Čertík, s miestom podnikania Zvolenská 5/4, Nitra,
IČO: 46 980 288 zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K025163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Capko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Štefana 21, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/303/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/303/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie I. kolo

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Mikuláš Capko, nar. 14.03.1970, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Mikuláš Capko – ROZKVET, s miestom podnikania Sv. Štefana 21, 943 01 Štúrovo, IČO:
37066382, sp.zn. 31OdK/303/2021, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien , prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty a to:
2. Súpisová zložka č.2 – Hnuteľný majetok
osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: OPEL Astra 1.4
ev.č. NZ703AY
VIN:WOLOMFF681G113742
Farba: metalíza zelená
STK: platné do 7/2015
EK: platné do 7/2015
Rok výroby : 2001
Súpisová hodnota majetku je: 500,-€ slovom: päťsto EUR .

Minimálna kúpna cena: 500,-€ slovom: päťsto EUR .

Popis motorového vozidla :

Motorové vozidlo je nepojazdné a je odstavené v garáži u brata dlžníka. Stav vozidla zodpovedá roku výroby .
Vozidlo je v technickom stave zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov. Zároveň záujemca berie na
vedomie uzatvorenie Poistnej zmluvy za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

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

Kúpna cena :

Minimálna kúpna cena v prvom kole ponukového konania je určená na sumu 500,-€, slovom: päťsto EUR. V
prvom kole je správca oprávnený predať vozidlo za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu (minimálne však za súpisovú
hodnotu uvedenú pri súpisovej položke).
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na prepis
motorového vozidla ako aj príp. naloženie a odvezenie motorového vozidla.
Správca bez zbytočného odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.

Formálne náležitosti ponuky :

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L.Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ- Mikuláš Capko - NEOTVÁRAŤ“.
V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.

Vecné náležitosti ponuky :

Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).

Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to
OPEL Astra 1.4, ev.č. NZ703AY

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),

Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu a to ani v ďalšej
primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie
motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci po prepise vozidla na vlastné náklady.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná prehliadka motorového vozidla je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare :SK 19
0900 0000 0051 8948 2201 variabilný symbol: 313032021 , pozn. zabezpeka os.automobil

2. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania , t.j. od dátumu
otvárania obálok

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2022 dňa 12.04.2022

V Nových Zámkoch, dňa 26.04.2022

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K025164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 242, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj obchodného podielu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Ing. Ľudovít Nagy, nar. 12.01.1960, bytom
Veľké Kosihy 242, 946 21 Veľké Kosihy v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 1. kolo verejného
ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj inej majetkovej zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty
(zverejnené v OV č. 70/2022 zo dňa 11.04.2022 pod číslom K021341).
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V súlade s Podmienkami 1. kola VPK zo dňa 06.04.2022 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 21.04.2022.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.

V Nitre, dňa 26.04.2022
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K025165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D.Jurkoviča 4697/11, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/46/2022S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/46/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníčky Mária Balúchová nar.02.02.1960, bytom D.Jurkoviča
4697/11, 955 03 Topoľčany v súlade s ust.§ 167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zverejňuje oznámenie, že dlžníčka nevlastní žiaden majetok.
V Nitre, dňa 26.04.2022

JUDr.Peter Bojda

K025166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Benik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozina 3, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/48/2022S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/48/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Eugen Beník nar.29.06.1979, bytom Rozina 3, 937 01
Želiezovce v súlade s ust.§ 167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje oznámenie, že dlžník nevlastní žiaden majetok.
V Nitre, dňa 26.04.2022

JUDr.Peter Bojda
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K025167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szobolovszká Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Ružomberok ., 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/34/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/34/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Gabriela Szobolovszká, nar. 11.02.1975, trvale bytom mesto Ružomberok,
034 01 Ružomberok (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

K025168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szobolovszká Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Ružomberok ., 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/34/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/34/2022
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“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 7OdK/34/2022 zo dňa 19.04.2022, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. 78/2022 zo dňa 25.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriela
Szobolovszká, nar. 11.02.1975, trvale bytom mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok (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. 7OdK/34/2022, dated April 19th 2021, published in Commercial Journal No. 78/2022 on April 25th
2022, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Gabriela Szobolovszká, date of
birth:11.02.1975, with domicile city Ružomberok,034 01 Ružomberok, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2022 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Žilina came into force on April 26th, 2022. 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.:
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36 795 364 Slovakia. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
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
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that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K025169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závodský Radovan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 235, 010 01 Mojš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/396/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/396/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(zostavený podľa § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
predpisov)

Úpadca: Mgr. Radovan Závodský,
nar. 20.04.1971
trvale bytom 010 01 Mojš 235

Správca: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková
zapísaný v zoznam správcov vednom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1464
Značka správcovského spisu: 2OdK/396/2019 S1464
Značka súdneho spisu: 2OdK/396/2019
Dátum vyhotovenia: 22.04.2022
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I.
Všeobecná časť návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
I.I Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 18. decembra 2019, sp. zn. 2OdK/396/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 8/2020 zo dňa 14.01.2020 pod položkou K003381 (ďalej len „Uznesenie“), súd vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Radovan Závodský, nar. 20.04.1971, trvale bytom 010 01 Mojš 235 (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51
Raková, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1464 (ďalej len
„Správca“).
Podľa § 167 u 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 speňažení
konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní
od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167u ods. 2 ZKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásení pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí
medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý
veriteľ sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods. 1 ZKR: „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods. 2 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republika 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 „Vyhláška“): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná
časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“

I.II Opis doterajšieho priebehu konkurzu
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A.
Dňa 14.01.2020 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 18. decembra 2019, sp. zn.
2OdK/396/2019 v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu
bol ustanovený Správca.
B.
Počas základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3
ZKR boli do kancelárie Správcu doručené prihlášky od deviatich nezabezpečených veriteľov Dlžníka:
Veriteľ
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
RNDr. Mikuš Miloš

Prihlásená výška pohľadávky
25 759,51 €
62 804,60 €
56,66 €
5 809,27 €
32 014,00 €
14 332,38 €
499,37 €
16 525,31 €
8 400,85 €
662,99 €
66,78 €
66,78 €
66,78 €
66,78 €
66,78 €
66,78 €
66,78 €
10,77 €
4 915,55 €
7 147,13 €
7 127,64 €
2 709,45 €

Poštová banka, a. s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Tatra banka, a. s.
Tatra banka, a. s.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
doručené prihlášky od troch veriteľov Dlžníka. Zapísanie prihlásených pohľadávok veriteľa do zoznamu
pohľadávok Správca oznámil zverejnením oznamu o doručení týchto prihlášok v Obchodnom vestníku.
Prihlásená
pohľadávky
BNP
Paribas
Personal 4 300,21 €
Finance SA
8 957,73 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
4 607,86 €
Intrum Slovakia, s.r.o.
4 784,59 €
Veriteľ

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zverejnené v OV č.
217/2021 zo dňa 11.11.2021
217/2021 zo dňa 11.11.2021
217/2021 zo dňa 11.11.2021

Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna z
prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167 l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky prihlásené
pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 211 893,48 €.

C. Súpis majetku podstát a jeho speňaženie
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinnosti
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poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorého súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 197/2021 zo dňa 13.10.2021 pod položkou K053580

Poradové Typ súpisovej zložky
Názov/popis nehnuteľnej veci
číslo
majetku

1.

Nehnuteľná
vec/nebytový
priestor/garážový box

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel

Garážový box č. 728 na 7. poschodí vedený pod súp. číslom 2619 –
ako veľkogaráž, stojacom na pozemku C-KN parcel č. 6200/1, C-KN
parcela č. 6200/5, C-KN parcela č. 6200/6 zapísaný na LV č. 4727 pre 1/675
k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina vrátane podielu na spoločných
priestoroch, poradové číslo na liste vlastníctva 736

5 000,00 €

a doplnený súpis majetku všeobecnej podstaty o novú zložku majetku zverejnené v Obchodnom vestníku č.
234/2021 zo dňa 07.12.2021 pod položkou K066378
Poradové
číslo

Typ
súpisovej
Názov/popis nehnuteľnej veci
zložky majetku

2.

Nehnuteľná
vec/vodný
vodojem

Spoluvlastnícky
podiel

Vodný zdroj – Vodojem, na parcele č. 16402/82, zapísaný na LV č.
zdroj 8264, okres: Žilina, obec: Terchová, katastrálne územie: Terchová, 1/72
spoluvlastnícky podiel 1/72, poradové číslo na liste vlastníctva 25

Súpisová
hodnota
majetku
100,00 €

II.
Rozvrhová

časť

návrhu

rozvrhu

výťažku

všeobecnej

podstaty

A. výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky speňaženého majetku.
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/majetku/inej majetkovej hodnoty

Nehnuteľná vec/nebytový priestor/garážový box - Garážový box č. 728 na 7. poschodí vedený pod
súp. číslom 2619 – ako veľkogaráž, stojacom na pozemku C-KN parcel č. 6200/1, C-KN parcela č.
5 000,00 €
6200/5, C-KN parcela č. 6200/6 zapísaný na LV č. 4727 pre k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina
vrátane podielu na spoločných priestoroch, poradové číslo na liste vlastníctva 736
Nehnuteľná vec/vodný zdroj vodojem - Vodný zdroj – Vodojem, na parcele č. 16402/82, zapísaný na
LV č. 8264, okres: Žilina, obec: Terchová, katastrálne územie: Terchová, spoluvlastnícky podiel 1/72, 100,00 €
poradové číslo na liste vlastníctva 25

Spôsob
speňaženia

výťažok

Verejné
ponukového
konanie

7 510,41
€

Vylúčenie
súpisu

zo

0,00 €

p.č . 1 Nehnuteľná vec/nebytový priestor/garážový box - Správca speňažoval majetok v súlade s ustanovením
§167p v spojitosti ustanovením §167n ZKR a zverejnil prvé kolo vereného ponukového konania (ďalej len „VPK“)
na nehnuteľný majetok Dlžníka. Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 201/2021 zo dňa 19.10.2021 pod položkou K054892. I. kolo verejného
ponukového konania bolo úspešné a zo speňaženia tejto časti všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu
vo výške 7 510,41 €.
p.č. 2 nehnuteľná vec/vodný zdroj – vodojem – Správca speňažoval majetok v súlade s ustanovením §167p v
spojitosti ustanovením §167n ZKR a zverejnil tri kolá verejného ponukového konania na nehnuteľný majetok
Dlžníka. Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bolo publikované v
Obchodnom vestníku nasledovne:
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1. Oznam o konaní I. kola VPK v OV č. 9/2022, zo dňa 14.01.2022, pod položkou K002374
2. Oznam o konaní II. kola VPK v OV č. 20/2022, zo dňa 31.01.2022, pod položkou K006164
3. Oznam o konaní III. kola VPK v OV č. 32/2022, zo dňa 16.02.2022, pod položkou K009906
V zmysle ust. §167p ods. 2 ZKR, veci ktoré sa nepodarí speňažiť ani v treťom kole VPK, prestávajú podliehať
konkurzu. V súlade s citovaným ustanovením po tom, čo o predmetnú vec v zákonnej lehote neprejavil záujme
žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca zo zákonného dôvodu tak, ako je tento ustanovený v ust. 6167p
ods. 2 ZKR vylúčil vyššie špecifikovanú súpisovú zložku zo súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka. Vylúčenie
súpisovej zložky majetku zo súpisu bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 67/2022 zo dňa 06.04.2022 pod
položkou K020527.
Správca konštatuje, že súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu Dlžníka boli čiastočne úspešne
speňažené a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý celkový výťažok spolu vo výške 7
510,41 EUR.

B. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p. č. Právny dôvod
1.
2.
3.

Veriteľ

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2020 (§24b
Správca
písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z.)
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2021 (§24b
Správca
písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z.)
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2022 (§24b
Správca
písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z. z.)

4.

Odmena Správcu z výťažku

Správca

5.

Súdny poplatok vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu

Okresný
Žilina

Celkom náklady konkurzu

Suma v Čas
€
vzniku
360,00 € 2020
360,00 € 2021
90,00 €

2022

Pri
rozvrhu
súd
Pri
15,00 €
rozvrhu
1 801,35 €
976,35 €

Pôvod priradenia
§167t
ZKR
§167t
ZKR
§167t
ZKR
§167t
ZKR
§167t
ZKR

ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 1 801,35 €.

K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkona funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa ô 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
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c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu nie je platiteľom DPH. V zmysle vyššie uvedeného má správca
nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu vo výške 976,35 €.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konania podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, ž
ktorého sa vypočítal; zahranie sa ako pohľadávky proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a. menšia ako 50, poplatok za zaokrúhli na celé euro nadol,
b. rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli
c. väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP – Sadzobníka súdnych poplatkov – za konkurzné konania podľa
osobitného predpisu 0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2% z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty, pokiaľ
už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konania pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (7 510,41 eur = 7 510
eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 15,00 € (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

7 510,41 €
1 801,35 €
5 709,06 €

D. Rozdelenie sumy učenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Celková zistená Podiel na celkovej sume
suma
zistených pohľadávok
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. 25 759,51 €
12,15%
Veriteľ

v

konkurze Suma
určená
na
konečným rozvrhom
693,66 €
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RNDr. Mikuš Miloš
62 804,60 €
Poštová banka, a. s.
5 865,93 €
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 32 014,15 €
Slovenská sporiteľňa, a. s.
14 332,38 €
Sociálna poisťovňa so sídlom v
499,37 €
Bratislave
Tatra banka, a. s.
25 589,15 €
Union zdravotná poisťovňa, a. s. 478,23 €
Všeobecná
zdravotná
21 899,77 €
poisťovňa, a. s.
BNP Paribas Personal Finance
13 257,94 €
SA
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
4 607,86 €
Intrum Slovakia s.r.o.
4 784,59 €
Spolu
211 893,48 €

JUDr.

Deň vydania: 29.04.2022

29,65 %
2,77 %
15,10 %
6,76 %

1 692,75 €
158,07 €
862,08 €
385,94 €

0,24 %

13,71 €

12,07 %
0,23 %

689,09 €
13,13 €

10,34 %

590,32 €

6,26 %

357,39 €

2,17 %
2,26 %
100 %

123,89 €
129,03 €
5 709,06 €

Jozef

Šamaj,

správca

K025170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šavrnochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 151, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/34/2022 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/34/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Šavrnochová, nar.10.07.1988, trvale
bytom Liptovská Teplá 151, 034 83 Liptovská Teplá oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnúť v
kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia
do správcovského spisu je možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na advokat.rk@herich.sk, alebo
na telefonickom čísle: 044 4329196.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K025171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šavrnochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 151, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/34/2022 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/34/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Šavrnochová, nar. 10.07.1988, trvale
bytom Liptovská Teplá 151, 034 83 Liptovská Teplá v zmysle ustanovenia §167l ods.5 v spojení s ustanovením
§32 ods.7 pís.b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa je vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK4002000000000217744342. Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 350 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ako variabilného
symbolu. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K025172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahovec Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bziny 0, 026 01 Bziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2021 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Žilina 9OdK/82/2021 zo dňa 19.08.2021 bol vyhlásený konkurz podľa štvrtej časti
zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Andrej Blahovec, nar. 11.04.1980, trvale bytom Obec
Bziny, 026 01 Bziny, podnikajúci pod obchodným menom: Andrej Blahovec, s miestom podnikania J.
Kačku 4, 034 95 Likavka, IČO: 46 457 062, korešpondenčná adresa: J. Kačku 4, 034 95 Likavka a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková.
Ustanovený správca týmto oznamuje:
Podľa ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažovaním takéhoto majetku.
Správca zapísal do súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka majetok:
p.č. Typ súpisovej zložky majetku

1

2

Názov/popis nehnuteľnej veci

Spoluvlastnícky
podiel

Druh pozemku: záhrada, parcelné číslo „E“ 221, okres: Dolný
Nehnuteľná vec/pozemok/záhrada Kubín, obec: Bziny, katastrálne územie: Bziny, výmera 5m2, 1/1
číslo LV: 4513
Nehnuteľná
Druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie, parcelné číslo „E“
vec/pozemok/zastavaná plocha a 222, okres: Dolný Kubín, obec Bziny, katastrálne územie: 1/1
nádvorie
Bziny, výmera 1m2, číslo LV: 4513

Súpisová
hodnota
majetku
250,00 €

50,00 €

Súpis predmetného majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 234/2021 zo dňa 07.12.2021, pod položkou
K066380.
Správca predmetný majetok speňažoval v súlade s ust. §167n ods. 1 ZoKR, t. j. spôsobom ustanoveným v §
167p, ods. 1 ZoKR – verejným ponukovým konaním.
Za týmto účelom boli zrealizované tri kolá verejného ponukového konania, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku nasledovne:
1. Oznam o konaní I. kola VPK v OV č. 28/2022, zo dňa 10.02.2022, pod položkou K008630
2. Oznam o konaní II. kola VPK v OV č. 46/2022, zo dňa 08.03.2022, pod položkou K014150
3. Oznam o konaní III. kola VPK v OV č. 65/2022, zo dňa 04.04.2022, pod položkou K019938
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, veci ktoré sa nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s citovaným ustanovením po tom, čo o predmetnú vec v zákonnej lehote neprejavil záujem žiaden veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca zo zákonného dôvodu, tak, ako je tento stanovený v ust. § 167p ods. 2 ZoKR
vylučuje vyššie špecifikovanú súpisovú zložku zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka Andrej Blahovec, nar.
11.04.1980, trvale bytom Obec Bziny, 026 01 Bziny, podnikajúci pod obchodným menom: Andrej
Blahovec, s miestom podnikania J. Kačku 4, 034 95 Likavka, IČO: 46 457 062, korešpondenčná adresa: J.
Kačku 4, 034 95 Likavka.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K025173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrošovská Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto ..., 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1963
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/106/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/106/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 06.10.2021, sp. zn. 7OdK/106/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 196/2021 zo dňa 12.10.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Emília Hrošovská, nar.
17.12.1963, trvale bytom mesto Kysucké Nové Mesto, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského
1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Emília Hrošovská, nar. 17.12.1963,
Kysucké Nové Mesto , 024 04 Kysucké Nové Mesto končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bali Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3377/14, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/302/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
Správca dlžníka Miroslav Bali, nar. 15.09.1966, bytom Kafendova 3377/14, 038 61 (ďalej len "dlžník"), v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo ponukového konania
na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise
majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 25/2020 zo
dňa 06.02.2020, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo – ŠKODA FELICIA, r.v. 2000
stav opotrebovanosti
primeraný veku, pojazdné, platná STK a EK
spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného 300,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
03.02.2020
dôvod zapísania majetku
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka MIROSLAV BALI –
NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka MIROSLAV BALI – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV BALI“.
Lehota na zloženie zálohy:
Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu
na zavinenie zo strany záujemcu.
OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu.
Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO
Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri.
Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.
uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;
2. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
3. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;
Fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra,
v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu
preukazu totožnosti;
Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň
povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do
výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
do BSM;
4. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
5. Návrh kúpnej ceny v eurách.
6. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
7. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
8. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
9. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane
vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak
v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu ako aj súhlas záujemcu so
započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
10. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej
schránky správcu.
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OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk
úradný záznam.
Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:
1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava –
Staré Mesto,
2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky
ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný
zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Pokuta je príjmom príslušnej podstaty.
Správca je oprávnený započítať pokutu s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa
§ 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
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Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K025175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koperák Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bystrica 368, 023 04 Stará Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/115/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/115/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka: Rastislav Koperák, nar. 18.09.1973, trvale
bytom Stará Bystrica 368, 023 04 Stará Bystrica týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty

K025176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Bizík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipovec 0, 038 61 Lipovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/35/2021S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/35/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty: dlžníka: Branislav Bízik, nar. 14.11.1977, bytom obec Lipovec, 038 61 Lipovec,
týmto oznamuje podľa § 167 v ZKR ods. 1 ZKR, že konkurz sa zrušuje po splnení rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K025177
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka Roman Peterka, nar. 24.07.1966, bytom
Kostolná 111/40, 010 03 Žilina - Zástranie, v súlade s ustanoveniami §167p ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka :
1. Osobný automobil AUDI A6, ZA 624 HL, r.v. 1996, STK a EK do 7/2018, počet km : 550 000, nafta,
nepojazdné.
Súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 1.000,00 eur.

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 7OdK/5/2022 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty, t.j. 750,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného motorového vozidla zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny a to na
bankový účet IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 7052022. Potvrdenie o zaplatení zálohy
musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet, ktorý
uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K025178
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka Roman Peterka, nar. 24.07.1966, bytom
Kostolná 111/40, 010 03 Žilina - Zástranie, v súlade s ustanoveniami §167p ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka :
1. Osobný automobil ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI, sedan, ZA 821 DK, r.v. 1999, 5 st. manuálna prevodovka, STK a
EK do 5/2020, počet km : 450 000, nafta.
Súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 1.000,00 eur.

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 7OdK/5/2022 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty, t.j. 750,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného motorového vozidla zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny a to na
bankový účet IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 7052022. Potvrdenie o zaplatení zálohy
musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet, ktorý
uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
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8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K025179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lutišan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 174/103, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/121/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania

JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Peter Lutišan, nar. 02.02.1977, trvale bytom Hlavná ulica 174/103,
013 13 Konská, do 23.10.2021 podnikajúci pod obchodným menom Peter Lutišan, s miestom podnikania: Hlavná
ulica 174/103, 013 13 Konská, IČO: 43 999 701, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz
uznesením sp. zn. 9OdK/121/2021 zo dňa 12.11.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
222/2021 dňa 19.11.2021, vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo
ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkou číslo 1. (Automobil 1) v súpisovej hodnote 1 000,00 €. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 49/2022 dňa 11.03.2022 pod K015103.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 9OdK/121/2021 – AUTOMOBIL 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku do
15.00 hod. Alternatívne je možné ponuku doručiť do elektronickej schránky správcu, pričom všetky
dokumenty musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom záujemcu. Záväzné ponuky je
potrebné doručiť v uvedenom termíne do kancelárie správcu, resp. do jeho elektronickej schránky, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom a ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom v
zmysle § 167p ZKR.
4. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
5. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
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ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného hnuteľného majetku (1 000,00 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.
V lehote desiatich (10) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti
správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní, ako i svojím podpisom v Kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany správcu na
tieto skutočnosti upozornený, o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa
slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je z vyššie
uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.
Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: podmanicky@eubankrupt.sk
alebo telefonicky na čísle 0944 686 470.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
6. Súhlas záujemcu s tým, že si nebude nárokovať akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
7. Čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
8. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
9. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK54
8330 0000 0027 0202 9181. Správa pre prijímateľa / poznámka: 9OdK/121/2021 – AUTOMOBIL 1.
Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty
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K025180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lutišan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 174/103, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/121/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania

JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Peter Lutišan, nar. 02.02.1977, trvale bytom Hlavná ulica 174/103,
013 13 Konská, do 23.10.2021 podnikajúci pod obchodným menom Peter Lutišan, s miestom podnikania: Hlavná
ulica 174/103, 013 13 Konská, IČO: 43 999 701, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz
uznesením sp. zn. 9OdK/121/2021 zo dňa 12.11.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
222/2021 dňa 19.11.2021, vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo
ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkou číslo 2. (Automobil 2) v súpisovej hodnote 3 500,00 €. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 49/2022 dňa 11.03.2022 pod K015103.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 9OdK/121/2021 – AUTOMOBIL 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku do
15.00 hod. Alternatívne je možné ponuku doručiť do elektronickej schránky správcu, pričom všetky
dokumenty musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom záujemcu. Záväzné ponuky je
potrebné doručiť v uvedenom termíne do kancelárie správcu, resp. do jeho elektronickej schránky, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom a ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom v
zmysle § 167p ZKR.
4. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
5. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného hnuteľného majetku (1 000,00 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
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konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
8. Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.
9. V lehote desiatich (10) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti
správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
11. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní, ako i svojím podpisom v Kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany správcu na
tieto skutočnosti upozornený, o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa
slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je z vyššie
uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.
12. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: podmanicky@eubankrupt.sk
alebo telefonicky na čísle 0944 686 470.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
6. Súhlas záujemcu s tým, že si nebude nárokovať akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
7. Čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
8. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
9. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK54
8330 0000 0027 0202 9181. Správa pre prijímateľa / poznámka: 9OdK/121/2021 – AUTOMOBIL 2.
Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty

K025181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lutišan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 174/103, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/121/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania

JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Peter Lutišan, nar. 02.02.1977, trvale bytom Hlavná ulica 174/103,
013 13 Konská, do 23.10.2021 podnikajúci pod obchodným menom Peter Lutišan, s miestom podnikania: Hlavná
ulica 174/103, 013 13 Konská, IČO: 43 999 701, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz
uznesením sp. zn. 9OdK/121/2021 zo dňa 12.11.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
222/2021 dňa 19.11.2021, vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo
ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkou číslo 3. (Prívesný vozík) v súpisovej hodnote 550,00 €. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 49/2022 dňa 11.03.2022 pod K015103.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 9OdK/121/2021 – PRÍVESNÝ VOZÍK - NEOTVÁRAŤ“ na adrese:
JUDr. Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku do
15.00 hod. Alternatívne je možné ponuku doručiť do elektronickej schránky správcu, pričom všetky
dokumenty musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom záujemcu. Záväzné ponuky je
potrebné doručiť v uvedenom termíne do kancelárie správcu, resp. do jeho elektronickej schránky, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom a ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom v
zmysle § 167p ZKR.
4. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
5. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného hnuteľného majetku (1 000,00 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
8. Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.
9. V lehote desiatich (10) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti
správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
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jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
11. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní, ako i svojím podpisom v Kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany správcu na
tieto skutočnosti upozornený, o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa
slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je z vyššie
uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.
12. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: podmanicky@eubankrupt.sk
alebo telefonicky na čísle 0944 686 470.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
6. Súhlas záujemcu s tým, že si nebude nárokovať akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
7. Čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
8. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
9. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK54
8330 0000 0027 0202 9181. Správa pre prijímateľa / poznámka: 9OdK/121/2021 – PRÍVESNÝ VOZÍK.
Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty

K025182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksi Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za mlynom 10664 / 21, 950 50 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2021 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V súlade s ustanovením § 107a ods. 2 písm. c) a ustanovením § 82 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov Vám ukladáme nasledovný záväzný pokyn vo veci speňaženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

184

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

majetku podliehajúcemu konkurzu evidovaného Okresným úradom Bratislava, kat. úz. Nové Mesto zapísaného na
LV č. 3711 a LV č. 4310:
“Správca je oprávnený uzatvoriť zmluvu o vykonaní dražby s dražobnou spoločnosťou LICITOR Group, a.s. so
sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561, predmetom ktorej bude speňaženie majetku úpadcu
logických celkov A a B dražbou v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. b) a ods. 6) ZKR s navrhovanými parametrami
dražby a výškou odmeny pre dražobníka 4,9% bez DPH z výťažku dražby a to všetko v súlade so žiadosťou o
uloženie záväzného pokynu zo dňa 30.03.2022”.
Vedúca majetkovoprávneho odboru, OÚ Žilina, JUDr. Erika Sandanusová
JUDr. Radovan Birka, správca

K025183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazánová Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V ulici 2063/2, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1998
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2022 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Kvetoslava Mazánová, nar. 04.09.1998, trvalý pobyt V ulici 2063/2, 036 01
Martin – Priekopa oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý
pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K025184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazánová Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V ulici 2063/2, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1998
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2022 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Kvetoslava Mazánová, nar. 04.09.1998, trvalý pobyt V ulici 2063/2, 036 01
Martin – Priekopa oznamuje, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného
konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085
6381, vedený v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a) 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.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K025185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečiny 1936/11, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/22/2022 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šamaj, správca dlžníka Jana Jašková, nar. 31.01.1948, trvale bytom Riečiny 1936/11, 036 01
Martin - Záturčie, adresa na doručovanie: Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského 25, 036 01 Martin 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

K025186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dotková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399 / 25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1994
Obchodné meno správcu:
Konkurzy, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/93/2021 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/93/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, Dolný Kubín, správca dlžníka Veronika Dotková, nar.
08.07.1994, trvale bytom A. Pietra 399/25, 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu
majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov
Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy, k.s.

K025187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečiny 1936/11 1936/11, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/22/2022 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1464, ako správca dlžníka: Jana Jašková, nar. 31.01.1948, trvale
bytom Riečiny 1936/11, 036 01 Martin - Záturčie, adresa na doručovanie: Ubytovacie zariadenie UNM,
Jesenského 25, 036 01 Martin, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK46 0900 0000 0003 1426 6856
, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K025188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečiny 1936/11, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/22/2022 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/22/2022
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 Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Jana Jašková, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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31.01.1948, trvale bytom Riečiny 1936/11, 036 01 Martin - Záturčie, adresa na doručovanie: Ubytovacie
zariadenie UNM, Jesenského 25, 036 01 Martin (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn.: 3OdK/22/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of the
debtor Jana Jašková, born 31.01.1948, address Riečiny 1936/11, 036 01 Martin - Záturčie, address of
coresponding: Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského 25, 036 01 Martin(hereinafter only “the Debtor“), my duty
is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No 3OdK/22/2022 , the bankruptcy was declared on
the Debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2022 dňa 29.03.2022. Dňom
30.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 61/2022 on 29th of march
2022. Bankruptcy was declared on 30th of march 2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy
and Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 31.03.2022.
The date 31st of march 2022 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration
of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Jozef Šamaj, správca konkurznej podstaty
JUDr. Jozef Šamaj, trustee

K025189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stieranka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Nográdyho 561 / 14, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
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/307/2021 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/307/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o 2. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu
Predmet ponukového konania:
Iná majetková hodnota
Popis
Obchodný podiel v spoločnosti
COPPARONI s. r. o., IČO: 52 447 481, so sídlom Tulská 9386/6A, 960 01 Zvolen zapísanej v OR OS Banská Bystrica,
v odd. Sro, vl. č. 36729/S

Súpis. hodnota v
Eur
12308,-

Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia o prevod obchodného podielu doručia svoje písomné ponuky (výlučne v listinnej podobe) v
zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5OdK/307/2021 - 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 prevod obchodného podielu 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
prevod obchodného podielu, 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/307/2021 - 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 v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na predkladanie ponúk sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené, a pri vyhodnotení ponukového konania sa na tieto ponuky
nebude brať zreteľ. Pre počítanie času platia ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka.
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 (ďalej len „Úspešný záujemca“) je povinný:
·
·

uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu,
poskytnúť správcovi všetku súčinnosť potrebnú pre uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu
alebo splnenie práv a povinností z uzavretej zmluvy o prevode obchodného podielu,

v lehote alebo v mieste, ktoré budú určené vo výzve správcu.
V prípade, že Úspešný záujemca,:
·
·

odmietne uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu, resp. neuzatvorí zmluvu o prevode
obchodného podielu riadne a včas, alebo
inak znemožní uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu alebo splnenie práv a povinností
z uzavretej zmluvy o prevode obchodného podielu,

zložená záloha prepadá do všeobecnej podstaty a správca je oprávnený neuzavrieť zmluvu o prevode
obchodného podielu s Úspešným záujemcom, prípadne odstúpiť od už uzavretej zmluvy o prevode obchodného
podielu s Úspešným záujemcom. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na
ponukovom konaní.
Záujemca predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania a akceptuje ich v plnom rozsahu.
Podrobné údaje o majetku úpadcu poskytne správca na tel.č.048/4126010, príp. e-mailom: kancelaria@tencon.sk
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
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K025190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 54, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/58/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/58/2021
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

Okresný súd Banská Bystrica, Uznesením, sp. zn. 6OdK/58/2021, zo dňa 23. 12. 2021, zverejneným v OV
10/2022, dňa 17. 01. 2022, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Monika Kováčová, nar. 29.03.1986, trvale
bytom Panické Dravce 54, 985 32 Veľká nad Ipľom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka:
Monika Kováčová, nar. 29.03.1986, trvale bytom Panické Dravce 54, 985 32 Veľká nad Ipľom a do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Flídera, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu:
S1492.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Monika Kováčová,
nar. 29.03.1986, trvale bytom Panické Dravce 54, 985 32 Veľká nad Ipľom, zrušuje.

Vo Zvolene, dňa 25. 04. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder
správca
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K025191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Koloňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/97/2022 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Soňa Koloňová, nar. 30.01.1957, trvale bytom Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese správcu alebo na tel.
čísle: 0903 922 438 alebo mailom: skp.jandova@gmail.com.

JUDr. Jana Jandová, správca

K025192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Koloňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/97/2022 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/97/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Soňa
Koloňová, nar. 30.01.1957, trvale bytom Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom, č. k. 7OdK/97/2022,
týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky
nasledovne: číslo účtu: SK2011110000001055455007, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Jana Jandová, správca

K025193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Koloňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
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Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/97/2022 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/97/2022
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 Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Soňa Koloňová, nar.
30.01.1957, trvale bytom Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 7OdK/97/2022 zo dňa 13.04.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Soňa Koloňová, nar. 30.01.1957, trvale bytom Novomeského 520/3, 965 01 Žiar nad Hronom
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 7OdK/97/2022 dated on 13th of April 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2022 zo dňa
22.04.2022. Dňom 23.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 77/2022 on
22th of April 2022. Bankruptcy was declared on 23th of April 2022.

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 ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days of the
declaration of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

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

194

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 24.04.2022.
The date 24th of April 2022 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Jana Jandová, správca
JUDr. Jana Jandová, trustee

K025194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Vinceová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanice 1211/18, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/131/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/131/2022
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 Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka Jana Vinceová, nar. 18.
01. 1984, trvale bytom Kopanice 1211/18, 963 01 Krupina, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 6OdK/131/2022, zo dňa 20.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the Jana Vinceová, date of birth 18. 01. 1984, residency at Kopanice 1211/18, 963 01 Krupina (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No
6OdK/131/2022 dated on 20th of April 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2022 dňa
26.04.2022. Dňom 27.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 79/2022 on
26rd of April 2022. Bankruptcy was declared on 27th of April 2022.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
TPS Trustees, k.s.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
TPS Trustees, k.s.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.04.2022.
The date 28th of April 2022 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
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In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
TPS Trustees, k.s., Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca
TPS Trustees, k.s. Mgr. Michal Tomášik, trustee

K025195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Lomenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Moravce 0, 962 71 Hontianske Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/75/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/75/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11. 01. 2022, sp. zn. 6OdK/75/2021, ktoré bolo zverejnené v
OV č. 11/2022 dňa 18. 01. 2022 bol na dlžníka Zlatica Lomenová, nar. 16.01.1972, trvale bytom 962 71
Hontianske Moravce vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Konkurzy AA, k. s., so sídlom B. Bartóka
1042/12, 979 01 Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy AA, k. s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 26.04.2022

K025196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
129 0, 966 51 Rudno nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/48/2022 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje I. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.
Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: Volvo V50 AC KOMBI
VIN: YV1MW763262160638
EVČ: ZC651BN
r. v. : 2005
1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na
adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na ktorej bude
uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského spisu v
tvare „7OdK/48/2022 S527“.
2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným číslom vo
vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, č. ú. ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520 3670.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 13.05.2022. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so správcom a za
tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu:
florekova@akantal.sk
5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu:
florekova@akantal.sk.
6. Opis stavu motorového vozidla, ako aj fotografie motorového vozidla, sú dostupné na webovej stránke
správcu: http://www.akantal.sk/ v sekcii súbory majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Robert Antal
správca

K025197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 652/13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/92/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/92/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Martina Balážová, nar. 13.12.1972, trvale bytom Tehelná 652/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 7OdK/92/2022 zo
dňa 13.04.2022, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 77/2022 zo dňa 22.04.2022 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as a bankruptcy trustee of a debtor Martina Balážová, born 13.12.1972, res. Tehelná 652/13, 976 13 Slovenská
Ľupča, Slovak Republic our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Banská Bystrica, No.
7OdK/92/2022 from 13.04.2022, promulgated in the Commercial Bulletin No. 77/2022 from 22.04.2022, the
District Court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the bankruptcy
trustee of the debtor.
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.
Bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial resolution is considered the day following the
day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Prihláška 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, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application 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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. 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).
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).
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 (§ 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 (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign in 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 (§ 167l sec. 2
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 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 Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K025198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 652/13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/92/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/92/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Martina Balážová, nar. 13.12.1972, trvale bytom Tehelná 652/13, 976 13
Slovenská Ľupča, vedeného pod spis. zn. 7OdK/92/2022, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle
ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť
do správcovského spisu v kancelárií správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Nám. SNP
13, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 652/13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/92/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/92/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Martina Balážová, nar. 13.12.1972, trvale bytom
Tehelná 652/13, 976 13 Slovenská Ľupča, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „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 odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinka Bronislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhonok 2448 / 41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/418/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/418/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 25.04.2022

súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Pohotovosť, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, v celkovej
sume 17.541,15 eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Pohľadávku možno poprieť

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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 správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.

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 § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

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.

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K025201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Strcula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1645/33, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1971
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdKú333/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/333/2021
Iné zverejnenie

Správca zverejňuje náklady konkurzu podľa § 167t zákona číslo 7/2005 Z.z. nasledovne :
1. paušálna odmena správcu - 500,-€
2. paušálna odmena za vedenie kancelárie - 210,-€
3. odmena zo speňaženia 28,56 €
4. poštovné 3,-€
5. náklady speňaženia - správny poplatok 33,-€.

Viktória Hellenbart, komplementár

K025202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Živorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 322, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/80/2021 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/80/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty
dlžníka: Kristína Živorová, nar. 28.07.1982, trvale bytom Jasenie 322, 976 75 Jasenie ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
Mgr. Dana Žlnková správca

K025203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Strcula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1645/33, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1971
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/333/2021 S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/333/2021
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

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K025204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Živorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 322, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/80/2021 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/80/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu:
Kristína Živorová, nar. 28.07.1982, trvale bytom Jasenie 322, 976 75 Jasenie
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

K025205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kulich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 763/18, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1991
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2022 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár
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K025206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 93, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1982
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/158/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/158/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníka Ľudovít Lacko, nar.: 28.09.1982, trvale bytom: Horná Mičiná 93, 974 01 Banská
Bystrica (ďalej aj ako len „Dlžník“)
po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.

K025207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1265/29, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1967
Obchodné meno správcu:
BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/88/2022 S2032
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/88/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 647 611, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 642/S, ako správca dlžníka Jozef Farkas, dátum narodenia 06.11.1967,
trvale bytom Biskupická 1265/29, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“), týmto
oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v sídle kancelárie
správcu na Hornej ulici č. 23 v Banskej Bystrici, a to v každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle +421 48 414 35 34, prípadne písomne na
adresu kancelárie správcu alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office.skp@bprecovery.sk.

K025208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Mešter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 673/35, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/135/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/135/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
TPS Trustees k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Michal Mešter, nar. 01.10.1984, trvale bytom Internátna 673/35, 974 04 Banská Bystrica, zverejnil v
Obchodnom vestníku č. 70/2022 zo dňa 11.04.2022 dve oznámenia o vyhlásení 1. kôl verejných ponukových
konaní na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to konkrétne toho, ktorý bol zverejnený v súpise
všeobecnej podstaty v OV č. 2/2022 zo dňa 04.01.2022 ako položka č. 1 a položka č. 2.
V lehote určenej na predkladanie ponúk nám nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka na odpredaj
uvedeného majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Na základe vyššie uvedeného správca pristúpi k speňažovaniu tohto majetku dlžníka v 2. kole verejného
ponukového konania.
TPS Trustees k.s., správca
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K025209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Mešter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 673/35, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/135/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/135/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
TPS Trustees, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Mešter, nar. 01.10.1984, trvale bytom Internátna 673/35,
974 04 Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/135/2021, v zmysle § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci – položka č. 2
popis hnuteľnej rok
Evidenčn
stav opotrebovanosti
VIN č.
veci
výroby
č.
Používané – počet najazdených km:
PEUGEOT 206
2000
VF32AHFXF41304939 BB863GK
259000 km
Spolu súpisová hodnota
100,00 €

miesto kde
nachádza

sa

vec hodnota v
€

Banská Bystrica

100,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvorený vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. SK84 8330 0000 0022
0183 4270, zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „záloha Mešter 2“.
V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa nebude
prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
TPS Trustees, k.s.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/135/2021 – záväzná

ponuka 2“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

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

K025210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Mešter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 673/35, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/135/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/135/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
TPS Trustees, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Mešter, nar. 01.10.1984, trvale bytom Internátna 673/35,
974 04 Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/135/2021, v zmysle § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci – položka č. 1
popis hnuteľnej rok
Evidenčn
stav opotrebovanosti
VIN č.
veci
výroby
č.
RENAULT
Používané – počet najazdených km:
2000
VF1K56W0521461111 BB783HC
LAGUNA
279893 km
Spolu súpisová hodnota
50,00 €

miesto kde
nachádza

sa

vec hodnota v
€

Banská Bystrica

50,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvorený vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. SK84 8330 0000 0022
0183 4270, zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „záloha Mešter 1“.
V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa nebude
prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
TPS Trustees, k.s.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/135/2021 – záväzná

ponuka 1“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

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

K025211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriňová 767, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/80/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/80/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok dlžníka Jozef Berky, nar. 15.03.1966, trvale bytom Krivec
767, 962 05 Hriňová, obch. meno: Jozef Berky s miestom podnikania Krivec 767, 962 05 Hriňová, IČO:
47064579, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 7OdK/80/2022,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 8.00
hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním
písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: levrinc@bjl-advokati.eu. Pri
nahliadaní do správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym
preukazom, zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K025212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Jakuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M.Šoltésovej 2902/7, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2022 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Dušan Jakuba, nar. 04. 03. 1983, trvale bytom Ulica E. M. Šoltésovej 2902/7, 984 01
Lučenec, obchodné meno: Dušan Jakuba, s miestom podnikania Ulica E. M. Šoltésovej 2902/7, 984 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

216

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Lučenec, IČO: 52504387 oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách
počas pracovných dní od 9.00 hod do 15.00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0908 925 291.
Mgr. Dana Žlnková správca

K025213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriňová 767, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/80/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/80/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Berky, nar. 15.03.1966, trvale bytom Krivec 767, 962 05 Hriňová, obch. meno:
Jozef Berky s miestom podnikania Krivec 767, 962 05 Hriňová, IČO: 47064579, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 7OdK/80/2022, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000
0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
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JUDr. Miloš Levrinc PhD., správca

K025214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1265/29, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1967
Obchodné meno správcu:
BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/88/2022 S2032
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/88/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 647 611, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 642/S, ako správca dlžníka Jozef Farkas, dátum narodenia 06.11.1967,
trvale bytom Biskupická 1265/29, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“), týmto v súlade
s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje veriteľom pohľadávok prihlásených do
konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa
ust. § 32 ods. 19 ZKR, môže veriteľ prihlásenej pohľadávky popierajúci pohľadávku iného veriteľa prihlásenú do
konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka zložiť na bankový účet správcu vedený v Tatra banka a.s., číslo účtu
(IBAN) SK12 1100 0000 0029 4210 9519.
Veriteľ pri zložení preddavku uvedenie (a) variabilný symbol – číslo, pod ktorým je pohľadávka zapísaná v
zozname pohľadávok vedenom správcom v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka a (b) správu pre prijímateľa
– spisovú značku konania o oddlžení Dlžníka spolu s textom „preddavok na trovy konania“.

K025215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Jakuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M.Šoltésovej 2902/7, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2022 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Dana Žlnková, správca dlžníka Dušan Jakuba, nar. 04. 03. 1983, trvale bytom Ulica E. M. Šoltésovej
2902/7, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Dušan Jakuba, s miestom podnikania Ulica E. M. Šoltésovej
2902/7, 984 01 Lučenec, IČO: 52504387 Spodná časť formulára týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení
s ust. § 32 ods.7písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje účastníkom konania, ktorí si uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok.
IBAN: SK89 5200 0000 0000 1332 5381
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Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré sa popiera
Výška kaucie: 350,-€
Správa pre prijímateľa: Dušan Jakuba - kaucia

K025216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Jakuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M.Šoltésovej 2902/7, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2022 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
12.04.2022 , č. k. 2OdK/119/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 77/2022 zo dňa 22.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Dušan Jakuba, nar. 04. 03. 1983, trvale bytom Ulica E. M. Šoltésovej
2902/7, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Dušan Jakuba, s miestom podnikania Ulica E. M. Šoltésovej 2902/7,
984 01 Lučenec, IČO: 52504387, (ďalej len dlžník).
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Dana Žlnková,
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš SR, k č. konania 2OdK/119/2022.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
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K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
Mgr. Dana Žlnková, správca
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Banská Bystrica from April, 12, 2022 file No.
2OdK/119/2022 published in Commercial Journal 77/2022 on April 22, 2022, the bankruptcy has been declared
on the estate of debtor: Dušan Jakuba born 04.03.1983, permanently resident Ulica E.M.Šoltésovej 2902/7, 984
01 Lučenec, business name: Dušan Jakuby, with plae of business Ulica E.M.Šoltésovej 2902/7, 984 01 Lučenec
IN: 52504387 (hereinafter only debtor).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovak Republic, to the file No. 2OdK/119/2022.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement of claims in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed.
Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction
of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he
is obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic.
This creditor is obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be
delivered by trustee by publishing it in the commercial journal only.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

221

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

The creditor can not to change the application of the claim.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
Mgr. Dana Žlnková/trustee

K025217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriňová 767, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/80/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/80/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zvolen, on 14.04.2022

Vec: Invitation to lodge a claim. Time limits have to be observed/ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je
potrebné dodržať stanovené termíny

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Jozef Berky, nar. 15.03.1966, trvale bytom Krivec 767, 962 05
Hriňová, obch. meno: Jozef Berky s miestom podnikania Krivec 767, 962 05 Hriňová, IČO: 47064579, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 7OdK/80/2022 bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 7OdK/80/2022 zo dňa 06.04.2022, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
72/2022 dňa 13.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR)
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
ZKR)

(§28 ods.1

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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§28 ods.2
ZKR)

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)

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR)

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
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)

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
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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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

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

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 je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

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

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

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated
May 20, 2015 as the administrator of the debtor Jozef Berky, nar. 15.03.1966, address Krivec 767, 962 05
Hriňová, business name: Jozef Berky, Krivec 767, 962 05 Hriňová, IČO: 47064579 (hereinafter referred to
as the “debtor”) I hereby declare that on the debtor's assets were by order of the District Court of Banská
Bystrica, no 7OdK/80/2022 dated 06.04.2022, published in the Commercial Bulletin no. 72/2022 dated
13.04.2022 bankruptcy declared and JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR. was
appointed as bankruptcy administrator.

This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of
the European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 dated 20.05.2015.

By the declaration of bankruptcy bankruptcy begins. The bankruptcy is considered to be declared by the
publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. By bankruptcy, the debtor becomes
bankrupt. (§23 (1) ZKR)

A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)

The application must be submitted in one copy to the bankruptcy administrator, which must be delivered
to the bankruptcy administrator within the basic registration period within 45 days of the declaration of
bankruptcy; in one copy, the creditor also delivers the application to the court. By delivering the
application to the administrator's electronic mailbox, the application is also considered to have been
delivered to the court. (§28 (2) ZKR)
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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 and other rights attached to the claim being filed. This is without
prejudice to the right to fair satisfaction of 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 Bulletin after the application was submitted to the administrator. The administrator shall
publish the entry of such a claim in the list of claims in the Commercial Bulletin, stating the creditor and
the amount entered. (§28 (3) ZKR)

If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the
application submitted to the bankruptcy administrator, within a basic registration period of 45 days from
the date of bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account. (§28 (4) ZKR)

The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfillment of a condition
(hereinafter referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to
exercise the rights attached to the contingent claim after it has proved to the bankruptcy administrator
that the contingent claim has arisen. (§28 (5) ZKR)

Delivery of the application to the bankruptcy administrator has the same legal effects as the application of
the right to a court for the expiry of the limitation period and the extinction of the right. (§28 (6) ZKR)

In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a person 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. (§28 (7) ZKR)

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. (§28 (8) ZKR)

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 particulars of the application are: a) the name,
surname and residence or the name and registered office, ident. No. b) the name, surname and residence
of the bankrupt or the name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the receivable, d)
order of satisfaction of the receivable (f) signature. (§ 29 (1) ZKR)

For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject
matter and legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)

The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be
incurred or the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)
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The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form,
while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§
29 (4) ZKR)

The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be
determined by the bankruptcy administrator by conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the day of the bankruptcy by the 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
the bankruptcy administrator with professional care. (§ 29 (5) ZKR)

The application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting entity, shall state in the application a statement as to whether he accounts the claim in the
accounting, to what extent, or the reasons why he does not account the claim in the accounting. (§ 29 (6)
ZKR)

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 (7) ZKR)

A creditor who does not have a residence or registered office or organizational unit of the company in the
territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for the delivery with residence or
registered office in the territory of the Slovak Republic and notify the bankruptcy administrator in writing
of the appointment, otherwise documents will be delivered only by publication in the Commercial Bulletin.
(§ 29 (8) ZKR)

Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory list with a reservation of
title may exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a
security right. Such a creditor entrusts the application to the administrator for the inventory and
monetization of the thing subject to ownership. The provisions governing the position of a secured
creditor shall apply mutatis mutandis to the position of such a creditor. (§ 29 (9) ZKR)

Paragraph 9 shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the thing to the debtor
for an agreed fixed-term rent for the purpose of transferring the leased thing to the ownership of the
debtor. (§ 29 (10) ZKR)

The administrator shall, without undue delay after the expiry of the basic application period, submit to the
court, together with his opinion, a list of submissions in which he considers that they are not considered
as applications, and the court shall determine without undue delay by resolution. The court shall deliver
the order to the administrator, who shall notify the persons concerned thereof. (§ 30 (1) ZKR)

A filing where a claim has been submitted in a bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2)
ZKR)
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Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., Which
implements certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

________________________
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Správca/bankruptcy administrator

K025218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčoková Andrea, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 6158/13, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1986
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/488/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/488/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Mgr. Andrea Korčoková, nar. 11. 01.
1986, trvale bytom Starohorská 6158/13, 974 11 Banská Bystrica (ďalej aj „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR počas celého priebehu konkurzu
zistil, že do konkurzu sa v lehote 90 dní od jeho vyhlásenia neprihlásil žiaden veriteľ, pričom predmetná lehota
uplynula dňa 19.04.2022.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Mgr. Andrea Korčoková, nar. 11. 01. 1986, trvale bytom Starohorská 6158/13, 974 11
Banská Bystrica, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/488/2021 zo dňa 30.12.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 11/2022 pod K003000 zo dňa 18.01.2022 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. Andrea Korčoková, nar. 11. 01. 1986, trvale
bytom Starohorská 6158/13, 974 11 Banská Bystrica zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K025219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dačov Lom 103, 991 35 Dačov Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1970
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/137/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/137/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Róbert Kováč, nar. 12.02.1970, trvale bytom Dačov Lom 103, 991 35 Dačov Lom,
obchodné meno: Róbert Kováč HI-TECH, s miestom podnikania Železničná 846/14, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO: 33 253 234, sp. zn. 2OdK/137/2021 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
TPS Trustees k. s., správca
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K025220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Bartáková
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/89/2022 S2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/89/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Bartáková, správca, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
53 562 771, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
značkou S2022, správca dlžníka Jaroslav Berky, nar. 13.05.1991, trvale bytom Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave VÚB, a. s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK05 0200 0000 0045 4863 0751;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Jaroslav Berky

V Banskej Bystrici, dňa 25.04.2022
JUDr. Barbora Bartáková, správca Dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Bartáková
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/89/2022 S2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/89/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Bartáková, správca, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
53 562 771, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
značkou S2022, správca dlžníka Jaroslav Berky, nar. 13.05.1991, trvale bytom Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: JUDr. Barbora Bartáková, správca, Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 908 776 971.

V Banskej Bystrici, dňa 25.04.2022
JUDr. Barbora Bartáková, správca Dlžníka

K025222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Bartáková
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/89/2022 S2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/89/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Jaroslav Berky, nar. 13.05.1991, trvale bytom Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 7OdK/89/2022 zo dňa 13.04.2022, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a JUDr. Barbora Bartáková, správca, so sídlom kancelárie Pod Urpínom
5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 562 771, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S2022 bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 77/2022 zo dňa 22.04.2022.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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District Court Banská Bystrica, proc. no. 7OdK/89/2022, dated on 13rd April 2022 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor´s assets: Jaroslav Berky, domicile: Dúbravy 229, 962 12 Dúbravy, Slovak
Republic, date of birth: 13rd May 1991 and JUDr. Barbora Bartáková, registered office at Pod Urpínom 5,
974 01 Banská Bystrica, company identification No.: 53 562 771, was appointed to the function of the
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
Republic No.: OV 77/2022 dated on 22th April 2022.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2022. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina became valid on 23rd April 2022. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Barbora
Bartáková, so sídlom správcovskej kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

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

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

231

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Barbora Bartáková, Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

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

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

JUDr. Barbora Bartáková, správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K025223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Danica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 2130/23, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/485/2021 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/485/2021
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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Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v 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. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2022
Ing. Marián Holúbek, správca

K025224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kepič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 14554/29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1980
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/12/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/12/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodná spoločnosť TPS Trustees k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
52 616 452, značka správcu S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Kepič, nar. 14.03.1980, trvale
bytom Nad Plážou 14554/29, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Kepič,
s miestom podnikania Niva 298, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 40 300 561, sp. zn. 5OdK/12/2022,
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
P.č. Popis veci

1.

Rok
výroby

Nákladný príves
2009
Ev. č. MT275YF, továrenská značka BAN PV-01,
VIN: U5HV0751181RB2245, rok výroby 2009

Stav opotrebovanosti

Hrdzavý,
nepojazdný,
nezaevidovaný
na
inšpektoráte

Deň zapísania majetku do súpisu:

26.04.2022

Dôvod zapísania majetku do súpisu:

§ 167j ods. 1 ZKR

Spoluvl.
podiel
doposiaľ
dopravnom 1/1

Súpisová
hodnota v Eur

200,- Eur

TPS Trustees k.s., správca
Mgr. Michal Tomášik, komplementár, komplementár

K025225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kepič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 14554/29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1980
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/12/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/12/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

234

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
TPS Trustees, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Kepič, nar. 14.03.1980, trvale bytom Nad Plážou
14554/29, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Kepič, s miestom
podnikania Niva 298, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 40 300 561, sp. zn. 5OdK/12/2022, v zmysle § 167q
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to:
P.č. Popis veci

1.

Rok
výroby

Nákladný príves
2009
Ev. č. MT275YF, továrenská značka BAN PV-01,
VIN: U5HV0751181RB2245, rok výroby 2009

Stav opotrebovanosti

Hrdzavý,
nepojazdný,
nezaevidovaný
na
inšpektoráte

Spoluvl.
podiel
doposiaľ
dopravnom 1/1

Súpisová
hodnota v Eur

200,- Eur

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvorený vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. účtu v tvare IBAN SK84
8330 0000 0022 0183 4270, zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „záloha
Kepič“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
TPS Trustees, k.s.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/12/2022 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

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

K025226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 148, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/428/2021 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/428/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Štefan
Molnár, nar. 12.06.1955, trvale bytom Fiľakovské Kováče 148, 986 01 Fiľakovo, podnikajúci pod obchodným
menom: Štefan Molnár, s miestom podnikania Fiľakovské Kováče 148, 986 01 Fiľakovo, IČO: 40613887 týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej výške 3247,60 Eur, ktorá bola
doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K025227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mráz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná ulica 209/15, 976 33 Poníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/491/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/491/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Peter Mráz, nar. 28.07.1979, trvale bytom
Družstevná ulica 209/15, 976 33 Poníky (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
Por. Typ súpisnej
č.
položky majetku
Iná majetková
1
hodnota

Obchodné
Sídlo
IČO
Zápis
meno
Obchodný podiel Autoservis Peter Družstevná 209, 976 46 144 Obchodný register Okresného súdu Banská
dlžníka
s.r.o.
33 Poníky
714
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 20111/S
Popis

III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, prípadne do
elektronickej schránky správcu, s označením: “Ponukové konanie KONKURZ 5OdK/491/2021 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Králická 97/49, 976 34 Králiky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK//83/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkuruzné konanie dlžníka Ivan Kulík nar. 15.06.1977 trvale byto Králická 97/49, 976 34 Králiky
podnikajúci pod obchodným menom : Ivan Kulík - IVO MAL, 97 Králiky, Králiky 976 34, IČO: 35260980, vedené
na OS Banská Bystrica pod.č.k. 5OdK/83/2021 sa končí nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 26.04.2022

JUDr. Eva Háberová správca

K025229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabina Bariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 1885/41, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK//380/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/380/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkuruzné konanie dlžníka Sabina Bariová nar. 15.10.1959 bytom Zvolenská cesta 1885/41,
984 01 Lučenec, vedené na OS Banská Bystrica pod.č.k. 4OdK/380/2021 sa končí nakoľko dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 26.04.2022

JUDr. Eva Háberová správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1534/24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/71/2022 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/71/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca dlžníka: Mária Matušková, nar. 18. 12. 1982,
trvale bytom Trieda SNP 1534/24, 974 01 Banská Bystrica, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Mária Matušková - EFFECT, s miestom podnikania Trieda SNP 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43
360 394 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
7OdK/71/2022 S1719 nahliadať v kancelárii správcu Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 596 644 alebo prostredníctvom emailu na zvolen@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa
objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K025231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 965 01, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK//478/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/478/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkuruzné konanie dlžníka Matej Šarközi nar. 03.01.1983 bytom mesto Žiar nad Hronom, 965
01 Žiar nad Hronom obchodné meno: Matej Šarközi s miestom podnikania Partizánska 147/149, 965 01 Žiar nad
Hronom IČO: 50297171 vedené na OS Banská Bystrica pod.č.k. 2OdK/478/2021 sa končí nakoľko dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 26.04.2022

JUDr. Eva Háberová správca

K025232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Tešlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica 974 01, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK//264/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkuruzné konanie dlžníka Lucia Tešlárová nar. 12.01.1983 bytom mesto Banská Bystrica,
Banská Bystrica 974 01, vedené na OS Banská Bystrica pod.č.k. 2OdK/264/2021 sa končí nakoľko dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 26.04.2022

JUDr. Eva Háberová správca

K025233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliniak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechov 4 / 8, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/161/2021 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/161/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka :
Ján Maliniak, nar. 04.06.1960, trvale bytom Sebechov 4/8, 962 01 Zvolenská Slatina, týmto v zmysle § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku z uvedeného dôvodu sa
konkurz na dlžníka : Ján Maliniak, nar. 04.06.1960, trvale bytom Sebechov 4/8, 962 01 Zvolenská Slatina k o n č
í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K025234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Bobáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V. Clementisa 199/12, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

240

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/12/2022 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/12/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01.03.2022, pod č. k. 7OdK/12/2022
ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Monika Bobáková, nar. 10.01.1999, trvale
bytom V. Clementisa 199/12, 981 01 Hnúšťa, podnikajúci pod obchodným menom: Monika Bobáková, s
miestom podnikania Švermova 186, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51 036 703 (ďalej ako „Dlžník“).
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 § 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. 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 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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Monika Bobáková, nar. 10.01.1999, trvale bytom
V. Clementisa 199/12, 981 01 Hnúšťa, podnikajúci pod obchodným menom: Monika Bobáková, s miestom
podnikania Švermova 186, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51 036 703, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 26.04.2022
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K025235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1534/24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/71/2022 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/71/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka Mária Matušková, nar. 18. 12. 1982,
trvale bytom Trieda SNP 1534/24, 974 01 Banská Bystrica, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Mária Matušková - EFFECT, s miestom podnikania Trieda SNP 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43
360 394 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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KOMASK2X.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K025236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hubač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4546/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/24/2022 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/24/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01.03.2022, pod č. k. 7OdK/12/2022
ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Hubač, nar. 26.10.1969, trvale
bytom Cementárenská cesta 4546/13, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Hubač, s miestom podnikania ČSA 333/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 37 594 851 (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 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. 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 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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Peter Hubač, nar. 26.10.1969, trvale bytom
Cementárenská cesta 4546/13, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Hubač, s miestom podnikania ČSA 333/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 37 594 851, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 26.04.2022
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K025237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1534/24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/71/2022 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/71/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Mária Matušková, nar. 18. 12. 1982, trvale bytom Trieda SNP 1534/24, 974 01 Banská Bystrica, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Mária Matušková - EFFECT, s miestom podnikania Trieda
SNP 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 360 394 (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 7OdK/71/2022 zo dňa 06.04.2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom
kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Mária Matušková, date of birth: 18. 12. 1982, residency at Trieda SNP, 1534/24, 974
01 Banská Bystrica, in the past doing business under the trade name: Mária Matušková - EFFECT, with
place of business: Trieda SNP 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 360 394 (hereinafter the „Debtor“) we
hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no.: 7OdK/71/2021 dated as
on 6th of APRIL 2022 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. residency of the office at Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovak
republic, mark of trustee S1719 was appointed.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

243

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 14.04.2022.
The bankruptcy proceedings came into effect on 14th of APRIL 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 a v jednom na
súd. 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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom 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 and one to the court. 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 Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
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This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K025238
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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 zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „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 zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Dňa 06.04.2022 správca konkurznej podstaty zverejnil v OV č. 67/2022 pod K020560 oznámenie o vydaní
výťažku zabezpečenému veriteľovi. Dňa 13.04.2022 správca konkurznej podstaty zverejnil v OV č. 72/2022 pod
K022141 rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. Veritelia boli správcom uspokojení ku dňu 21.04.2022.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K025239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Trebula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kmeťa, s miestom podnikania A. Kmeťa 342/25, IČO: 33333149
324/25, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1964
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/18/2022 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/18/2022

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

RESKON, k.s., so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján
Trebula, nar. 25. 09. 1964, trvale bytom A. Kmeťa 342/25, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Trebula, s miestom podnikania A. Kmeťa 342/25, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33333149, č. k.
7OdK/18/2022 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR")
zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka:
Č.

1.

2.

Štát,
Druh
Výmera
Okres,
pozemku v m2
Obec
SR,
záhrada 316
Levice,
Želiezovce
SR,
záhrada 129
Levice,
Želiezovce

Katastrálne Číslo
Spoluvlastnícky
Číslo parcely
Hodnota Poznámky a upozorenenia
územie
LV
podiel
Mikula

905

CKN
25/3

1/2

3 160,00
€

Mikula

1709

EKN
347

1/1

2 580,00
€

3.

TTP

86306

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
277/3

64/22260

49,63 €

4.

TTP

41710

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
277/4

64/22260

23,98 €

5.

TTP

8639

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
285

64/22260

4,97 €

6.

orná pôda 440

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
293/17

64/22260

1,00 €

7.

ostatná
plocha

638

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
311/1

64/22260

9,17 €

8.

ostatná
plocha

675

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
311/7

64/22260

9,70 €

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
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9.

ostatná
plocha

736

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
315/4

64/22260

10,58 €

10.

ostatná
plocha

6821

SR,
Zvolen,
Budča

Budča

1172

EKN
1157

64/22260

98,06 €

Kováčová

79

CKN
195/2

4/96

66,67 €

Kováčová

79

CKN
197/1

4/96

74,17 €

Kováčová

696

EKN
1030/2

1/24

3,78 €

Kováčová

854

EKN
200/2

1/12

1,20 €

Kováčová

854

EKN
200/4

1/12

1,45 €

Kováčová

854

EKN
371/2

1/12

9,90 €

Kováčová

854

EKN
371/4

1/12

1,00 €

Kováčová

854

EKN
406/1

1/12

12,25 €

Kováčová

854

EKN
406/3

1/12

2,90 €

Kováčová

854

EKN
422/1

1/12

12,40 €

Kováčová

854

EKN
461/2

1/12

17,93 €

Kováčová

854

EKN
461/4

1/12

6,10 €

Kováčová

854

EKN
483/1

1/12

30,28 €

Kováčová

854

EKN
537/1

1/12

37,27 €

Kováčová

854

EKN
557/2

1/12

38,03 €

Kováčová

854

EKN
577/2

1/12

21,78 €

Kováčová

854

EKN
620/1

1/12

10,90 €

Kováčová

854

EKN
668/1

1/12

22,35 €

11. záhrada

80

12. záhrada

89

13. TTP

454

14. orná pôda 72

15. orná pôda 87

16. TTP

594

17. TTP

37

18. TTP

735

19. TTP

174

20. TTP

744

21. orná pôda 1076

22. TTP

366

23. TTP

1817

24. orná pôda 2236

25. orná pôda 2282

26. orná pôda 1307

27. orná pôda 654

28. orná pôda 1341

SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,

Deň vydania: 29.04.2022
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 201/16

EKN
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29. orná pôda 1090

30. orná pôda 2908

31. orná pôda 794

32. orná pôda 499

33. orná pôda 763

34. TTP

1099

35. TTP

102

Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová

Konkurzy a reštrukturalizácie
Kováčová

854

EKN
675/2

1/12

18,17 €

Kováčová

854

EKN
731/4

1/12

48,47 €

Kováčová

854

EKN
740/2

1/12

13,23 €

Kováčová

854

EKN
1047/2

1/12

8,32 €

Kováčová

854

EKN
1059/2

1/12

12,72 €

Kováčová

854

EKN
1132

1/12

18,32 €

Kováčová

854

EKN
1133

1/12

1,70 €

36.

lesný
pozemok

440

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
818/2

11/3816

1,00 €

37.

lesný
pozemok

10139

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
823/6

11/3816

7,31 €

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
901/2

11/3816

1,00 €

zastavaná
38. plocha a 8
nádvorie

39.

lesný
pozemok

3159

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
906/10

11/3816

2,78 €

40.

lesný
pozemok

4935

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
906/11

11/3816

3,56 €

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
906/15

11/3816

1,00 €

zastavaná
41. plocha a 4
nádvorie

Deň vydania: 29.04.2022

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
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42.

lesný
pozemok

394

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

CKN
907/2

11/3816

1,00 €

43.

lesný
pozemok

1626

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
207/1

11/3816

1,17 €

44.

lesný
pozemok

31916

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
652/1

11/3816

23,00 €

45.

lesný
pozemok

8513

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
653/5

11/3816

6,13 €

46.

lesný
pozemok

37606

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
653/6

11/3816

27,10 €

47.

lesný
pozemok

1751

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
653/7

11/3816

1,26 €

48.

lesný
pozemok

9065

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
733

11/3816

6,53 €

49.

lesný
pozemok

22711

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
887/1

11/3816

16,37 €

SR,

Deň vydania: 29.04.2022
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

249

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

50.

lesný
pozemok

3519

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
887/5

11/3816

2,54 €

51.

lesný
pozemok

3912

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
887/6

11/3816

2,82 €

52.

lesný
pozemok

3297

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
887/7

11/3816

2,38 €

53.

lesný
pozemok

13712

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/2

11/3816

9,88 €

54.

ostatná
plocha

1488

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/3

11/3816

21,45 €

55.

lesný
pozemok

28333

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/4

11/3816

20,42 €

56.

lesný
pozemok

56646

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/5

11/3816

40,82 €

57.

lesný
pozemok

307

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/6

11/3816

1,00 €

58.

lesný
pozemok

145

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/7

11/3816

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
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59.

lesný
pozemok

11425

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/8

11/3816

8,23 €

60.

lesný
pozemok

2572

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/9

11/3816

1,85 €

61.

lesný
pozemok

123

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
946/10

11/3816

1,00 €

62.

lesný
pozemok

26476

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

865

EKN
1052

11/3816

19,08 €

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

881

EKN
228/1

1/12

1,00 €

63. orná pôda 37

64. orná pôda 746

65. TTP

10

66. TTP

37

67. orná pôda 185

68. TTP

373

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,

881

EKN
266/2

1/12

12,43 €

Kováčová

881

EKN
288/1

1/12

1,00 €

Kováčová

881

EKN
288/7

1/12

1,00 €

Kováčová

881

EKN
289/1

1/12

3,08 €

Kováčová

881

EKN
385/3

1/12

6,22 €

Deň vydania: 29.04.2022
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti
vlastníka zaťaženého pozemku E KN
parc.č. 266/2 strpieť na uvedenom
pozemku existenciu plynárenského
zariadenia - katódovej ochrany
plynovodu a jeho ochranného pásma a
to v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom č. 31628826 - 47/2012
vyhotoviteľa Geopoz, s.r.o., Komenského
10C, Banská Bystrica zo dňa 19.6.2012
a úradne overeného Správou katastra
Zvolen dňa 22.6.2012 pod č.249/2012 a
v práve strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného za
účelom údržby a opravy plynárenského
zariadenia, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje aj na
celú dotknutú nehnuteľnosť a to na dobu
neurčitú v prospech SPP - distribúcia,
a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO
35910739, ako vlastníka stavby
plynárenského zariadenia, V 1213/14 z
4.6.2013 - 162/14
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69. TTP

99

70. TTP

473

71. orná pôda 993

72. orná pôda 1039

73. TTP

387

74. TTP

270

75. orná pôda 728

76. TTP

1218

77. orná pôda 1499

78. orná pôda 681

79. orná pôda 131

80. orná pôda 1248

81. orná pôda 626

82. orná pôda 608

83. orná pôda 743

84. orná pôda 608

85. TTP

337

86. orná pôda 649

87. TTP

88.

lesný
pozemok

290

Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Kováčová

Konkurzy a reštrukturalizácie
385/3
Kováčová

881

EKN
385/7

1/12

1,65 €

Kováčová

881

EKN
443/2

1/12

7,88 €

Kováčová

881

EKN
444/2

1/12

16,55 €

Kováčová

881

EKN
445/1

1/12

17,32 €

Kováčová

881

EKN
446/1

1/12

6,45 €

Kováčová

881

EKN
466/2

1/12

4,50 €

Kováčová

881

EKN
466/5

1/12

12,13 €

Kováčová

881

EKN
481/2

1/12

20,30 €

Kováčová

881

EKN
562/2

1/12

24,98 €

Kováčová

881

EKN
604/1

1/12

11,35 €

Kováčová

881

EKN
604/3

1/12

2,18 €

Kováčová

881

EKN
672/1

1/12

20,80 €

Kováčová

881

EKN
731/6

1/12

10,43 €

Kováčová

881

EKN
731/8

1/12

10,13 €

Kováčová

881

EKN
865/3

1/12

12,38 €

Kováčová

881

EKN
923/1

1/12

10,13 €

Kováčová

881

EKN
924/1

1/12

5,62 €

Kováčová

881

EKN
1044/2

1/12

10,82 €

Kováčová

881

EKN
1112/1

1/12

4,83 €

SR,
301035 Zvolen,
Kováčová
Kováčová

zastavaná
89. plocha a 252

SR,
Zvolen,

Deň vydania: 29.04.2022

Kováčová

969

EKN
653/4

11/3816

1016

CKN
802/28

64/22260

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
216,94 € Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
14,49 € Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
802/28

Kováčová

zastavaná
90. plocha a 813
nádvorie

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

CKN
810/4

64/22260

46,75 €

91. TTP

9066

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

CKN
817/16

64/22260

5,21 €

3208

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

CKN
817/25

64/22260

2,31 €

93. TTP

6524

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

CKN
1029/1

64/22260

3,75 €

94. TTP

48

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

CKN
1029/14

64/22260

1,00 €

95. TTP

392

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
207/2

64/22260

1,00 €

96. TTP

239

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
208

64/22260

1,00 €

97. TTP

2196

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
230

64/22260

1,26 €

92.

lesný
pozemok

Deň vydania: 29.04.2022
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
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98. orná pôda 1263

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
587/1

64/22260

1,00 €

99. TTP

376

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
587/2

64/22260

1,00 €

100. TTP

159

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
587/3

64/22260

1,00 €

101. orná pôda 210

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
587/4

64/22260

1,00 €

102. TTP

79

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
587/5

64/22260

1,00 €

103. TTP

28

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
587/6

64/22260

1,00 €

104. TTP

671

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
600

64/22260

1,00 €

105. TTP

300

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
641/1

64/22260

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
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106. TTP

311

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

107. TTP

1008

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
647

64/22260

108. TTP

846

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
648/1

64/22260

109. TTP

1928

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
648/2

64/22260

110. TTP

517

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
649

64/22260

111. TTP

194

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
650

64/22260

112. TTP

993

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
651

64/22260

113. TTP

7352

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
652/2

64/22260

114. TTP

SR,
186478 Zvolen,

1016

EKN
653/1

64/22260

Kováčová

EKN
1016
641/2

64/22260

Deň vydania: 29.04.2022

spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,00 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,00 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,00 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,11 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,00 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,00 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
1,00 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
4,23 €
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
107,23 € Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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653/1

Kováčová

115. orná pôda 3438

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
653/2

64/22260

1,98 €

116. TTP

12565

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
653/8

64/22260

7,23 €

117. TTP

381

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
654

64/22260

1,00 €

118. TTP

1559

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
655

64/22260

1,00 €

119. TTP

13279

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
656/1

64/22260

7,64 €

120. TTP

447

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
656/2

64/22260

1,00 €

121. TTP

1938

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
732

64/22260

1,11 €

122. TTP

91

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
759

64/22260

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
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123. TTP

33

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
761/1

64/22260

1,00 €

124. TTP

35

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
761/2

64/22260

1,00 €

125. záhrada

831

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
778

64/22260

47,78 €

126. TTP

5436

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
779/1

64/22260

3,13 €

127. záhrada

277

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
779/2

64/22260

15,93 €

128. TTP

347

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
779/3

64/22260

1,00 €

129. TTP

446

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
780/1

64/22260

1,00 €

130. TTP

136

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
780/4

64/22260

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace

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

7222

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

132. TTP

2515

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

133. TTP

15

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

134. TTP

42

135. TTP

EKN
1016
781/1

64/22260

4,15 €

EKN
782

64/22260

1,45 €

1016

EKN
819/1

64/22260

1,00 €

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
819/2

64/22260

1,00 €

98

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
820/1

64/22260

1,00 €

136. TTP

156

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
820/2

64/22260

1,00 €

137. TTP

28

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
820/4

64/22260

1,00 €

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
881/4

64/22260

1,00 €

1016

EKN
881/5

64/22260

1,00 €

138. orná pôda 415

139. TTP

22

SR,
Zvolen,

Kováčová

Deň vydania: 29.04.2022
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
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Konkurzy a reštrukturalizácie
881/5

Kováčová

140. orná pôda 137

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
881/6

64/22260

1,00 €

141. TTP

86

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
881/7

64/22260

1,00 €

142. TTP

422

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
1025

64/22260

1,00 €

143. TTP

1174

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
1053

64/22260

1,00 €

144. TTP

1400

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
1062

64/22260

1,00 €

145.

ostatná
plocha

2054

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
1095/2

64/22260

29,53 €

146.

ostatná
plocha

252

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
1095/4

64/22260

3,62 €

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

1016

EKN
1162

64/22260

1,18 €

147. orná pôda 2049

Deň vydania: 29.04.2022
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
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148. orná pôda 2145

149. orná pôda 750

150. orná pôda 2496

151. orná pôda 1304

152. orná pôda 873

Konkurzy a reštrukturalizácie

SR,
Zvolen,
Kováčová
Kováčová

SR,
Zvolen,
Kováčová
SR,
Zvolen,
Turová
SR,
Zvolen,
Turová
SR,
Zvolen,
Turová

1016

EKN
1163

64/22260

1,23 €

Kováčová

1143

EKN
870/2

1/12

12,50 €

Turová

839

EKN
550/29

1/12

41,60 €

Turová

839

EKN
560/8

1/12

21,73 €

Turová

839

EKN
560/72

1/12

14,55 €

153. TTP

3213

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
251

64/22260

1,85 €

154. TTP

15408

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
252

64/22260

8,86 €

5747

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
517

64/22260

4,13 €

156. TTP

201

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
525/2

64/22260

1,00 €

157. TTP

28362

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
526/2

64/22260

16,31 €

158. TTP

579

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
527

64/22260

1,00 €

155.

lesný
pozemok

Deň vydania: 29.04.2022
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
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159. TTP

5826

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
528

64/22260

3,35 €

160. TTP

1363

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
529

64/22260

1,00 €

161. TTP

19325

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
530

64/22260

11,11 €

162. TTP

579

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
531

64/22260

1,00 €

163. TTP

8776

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
532

64/22260

5,05 €

164. TTP

3082

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
533

64/22260

1,77 €

165. TTP

3345

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
534

64/22260

1,92 €

166. TTP

352

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
536

64/22260

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
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167. TTP

1702

SR,
Zvolen,
Turová

168. TTP

7285

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
538

64/22260

4,19 €

169. TTP

3316

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
539

64/22260

1,91 €

170. TTP

11027

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
540

64/22260

6,34 €

171. TTP

2915

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
541

64/22260

1,68 €

172. TTP

1601

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
542

64/22260

1,00 €

173. TTP

32675

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
543/1

64/22260

18,79 €

174. TTP

267

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
543/2

64/22260

1,00 €

175. TTP

35905

Turová

521

EKN
544

64/22260

20,65 €

SR,
Zvolen,

Turová

521

EKN
537

64/22260

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
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544

Turová

176. TTP

2446

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
545

64/22260

1,41 €

177. TTP

23569

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
546/1

64/22260

13,55 €

178. TTP

407

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
546/2

64/22260

1,00 €

179. TTP

20389

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
547

64/22260

11,72 €

180. TTP

1399

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
548/1

64/22260

1,00 €

181. TTP

1378

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
548/2

64/22260

1,00 €

182. TTP

8344

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
549

64/22260

4,80 €

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
550/27

64/22260

1,00 €

183. orná pôda 151

Deň vydania: 29.04.2022
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 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
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184. orná pôda 396

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
550/28

64/22260

1,00 €

185. TTP

4086

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
551

64/22260

2,35 €

186. TTP

SR,
161626 Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
552

64/22260

92,94 €

187. orná pôda 7279

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
553

64/22260

4,19 €

188. TTP

11341

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
554

64/22260

6,52 €

189. TTP

10758

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
555/1

64/22260

6,19 €

190. TTP

432

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
555/2

64/22260

1,00 €

191. TTP

309

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
555/16

64/22260

1,00 €

Deň vydania: 29.04.2022
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
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192. TTP

583

SR,
Zvolen,
Turová

193. TTP

56453

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
555/44

64/22260

32,46 €

194. TTP

2374

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
558

64/22260

1,37 €

195. TTP

17002

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
560/69

64/22260

9,78 €

196. TTP

6629

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
561

64/22260

3,81 €

197. TTP

97390

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
563

64/22260

56,00 €

Turová

521

EKN
555/43

64/22260

1,00 €

198.

ostatná
plocha

3525

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
603

64/22260

50,67 €

199.

ostatná
plocha

1859

SR,
Zvolen,
Turová

Turová

521

EKN
604

64/22260

26,72 €

Deň vydania: 29.04.2022
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
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spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
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spoločenstva - Urbárska spoločnosť
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1172, 1679 a v k.ú. Turová v LV č. 521,
R 673/16 z
25.8.2016 - 268/16
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
zákona č. 97/2013 Z.z. Pozemky tvoriace
spoločnú nehnuteľnosť Pozemkového
spoločenstva - Urbárska spoločnosť
Kováčová, zapísané v k.ú. Kováčová v
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LV 865, 969, 1016, k.ú. Budča v LV
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SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa
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8 011,23
€

V Lučenci, 26.4.2022
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RESKON, k.s. - správca

K025240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púdelka Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 863 / 36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/84/2022 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/84/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim. Time limits have to be observed/ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je
potrebné dodržať stanovené termíny
V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Adrián Púdelka, nar.: 30.12.1987, trvale bytom: Rožňavská 863/36,
979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Adrián Púdelka, IČO: 50 980 149, miesto podnikania: Rožňavská
863/36, 979 01 Rimavská Sobota bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 7OdK/84/2022 zo dňa
12.04.2022, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 77/2022 dňa 22.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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 č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§28 ods.1 ZKR)
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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§28 ods.2
ZKR)
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)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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)
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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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 je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated May 20,
2015 as the administrator of the debtor Adrián Púdelka, born: 30.12.1987, residence: Rožňavská 863/36, 979
01 Rimavská Sobota, business name: Adrián Púdelka, identification number: 50 980 149, seat: Rožňavská
863/36, 979 01 Rimavská Sobota hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the debtor's
assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, no. 7OdK/84/2022 dated 12.04.2022, published in
the Commercial Bulletin no. 77/2022 dated 22.04.2022 bankruptcy declared and JUDr. Radka Longauerová,
Horna 65/A, 974 01 Banska Bystrica was appointed as bankruptcy administrator.
This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of the
European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 dated 20.05.2015.
By the declaration of bankruptcy bankruptcy begins. The bankruptcy is considered to be declared by the
publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. By bankruptcy, the debtor becomes bankrupt.
(§23 (1) ZKR)
A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)
The application must be submitted in one copy to the bankruptcy administrator, which must be delivered to the
bankruptcy administrator within the basic registration period within 45 days of the declaration of bankruptcy; in one
copy, the creditor also delivers the application to the court. By delivering the application to the administrator's
electronic mailbox, the application is also considered to have been delivered to the court. (§28 (2) ZKR)
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 and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to
fair satisfaction of 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 Bulletin after the application was submitted
to the administrator. The administrator shall publish the entry of such a claim in the list of claims in the
Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. (§28 (3) ZKR)
If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the application
submitted to the bankruptcy administrator, within a basic registration period of 45 days from the date of
bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account. (§28 (4) ZKR)
The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfillment of a condition (hereinafter
referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached
to the contingent claim after it has proved to the bankruptcy administrator that the contingent claim has arisen.
(§28 (5) ZKR)
Delivery of the application to the bankruptcy administrator has the same legal effects as the application of the right
to a court for the expiry of the limitation period and the extinction of the right. (§28 (6) ZKR)
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a person 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. (§28 (7) ZKR)
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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. (§28 (8) ZKR)
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 particulars of the application are: a) the name, surname and
residence or the name and registered office, ident. No. b) the name, surname and residence of the bankrupt or
the name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the receivable, d) order of satisfaction of the
receivable (f) signature. (§ 29 (1) ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and
legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)
The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be incurred or
the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)
The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form, while the
accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§ 29 (4) ZKR)
The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the bankruptcy administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of
the bankruptcy by the 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 the bankruptcy administrator with
professional care. (§ 29 (5) ZKR)
The application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. The creditor, who is an
accounting entity, shall state in the application a statement as to whether he accounts the claim in the accounting,
to what extent, or the reasons why he does not account the claim in the accounting. (§ 29 (6) ZKR)
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 (7) ZKR)
A creditor who does not have a residence or registered office or organizational unit of the company in the territory
of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for the delivery with residence or registered office in
the territory of the Slovak Republic and notify the bankruptcy administrator in writing of the appointment, otherwise
documents will be delivered only by publication in the Commercial Bulletin. (§ 29 (8) ZKR)
Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory list with a reservation of title may
exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a security right.
Such a creditor entrusts the application to the administrator for the inventory and monetization of the thing subject
to ownership. The provisions governing the position of a secured creditor shall apply mutatis mutandis to the
position of such a creditor. (§ 29 (9) ZKR)
Paragraph 9 shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the thing to the debtor for an
agreed fixed-term rent for the purpose of transferring the leased thing to the ownership of the debtor. (§ 29 (10)
ZKR)
The administrator shall, without undue delay after the expiry of the basic application period, submit to the court,
together with his opinion, a list of submissions in which he considers that they are not considered as applications,
and the court shall determine without undue delay by resolution. The court shall deliver the order to the
administrator, who shall notify the persons concerned thereof. (§ 30 (1) ZKR)
A filing where a claim has been submitted in a bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., Which implements
certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
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JUDr. Radka Longauerová

K025241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púdelka Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 863 / 36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/84/2022 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/84/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č. 048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K025242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púdelka Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 863 / 36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/84/2022 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/84/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
Poučenie:
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
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 správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
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 § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
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.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Radka Longauerová
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správca

K025243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lázoková Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Ves 89, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1992
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2022 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Judita Lázoková nar. 22.06.1992, Šankovce
89, 982 62 Gemerská Ves, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.
z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Horná strieborná
14599/4, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 12.00. hod. a od 13.00 – 15.30.
hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese
alebo na tel. čísle 0948 232 002, mail: spravca@sisak-partners.sk

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

K025244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lázoková Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Ves 89, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1992
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2022 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Judita Lázoková nar. 22.06.1992, Šankovce
89, 982 62 Gemerská Ves oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
2OdK/121/2022 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený Účet je vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK42
1100 0000 0029 4304 6193

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

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

K025245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lázoková Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Ves 89, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1992
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2022 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2022
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"
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(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(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 Judita Lázoková nar. 22.06.1992, Šankovce 89, 982 62 Gemerská Ves, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/121/2022 zo dňa 13.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica zn. správcu: S1868, Slovenská republika, bol
ustanovený do funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
77/2022 zo dňa 22.04.2022

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 Banská Bystrica, proc. no. 2OdK/121/2022 from April 13, 2022, bankruptcy proceedings were
declared on the Debtors assets: Judita Lázoková, date of birth 22.06.1992, domicile Šankovce 89, 982 62
Gemerská Ves, Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“) and SISÁK & PARTNERS, konkurzy
a reštrukturalizácie k.s., offices Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, mark number: S1868,
Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned
resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 77/2022 from April 22,
2022.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 23.04.2022.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 23, 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:
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o
návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b
ZKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú
prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZKR).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in a
bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje
5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim
dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru
na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim
dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c
ZKR). (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
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166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá
hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa
zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child ́s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor ́s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§
167l ods. 1 ZKR).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of
Section 29 (1), (2), (4 to 6), (8 to 10), Sections 30 and 31 shall be used proportionately. A secured creditor
of a home loan is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured
creditor, whose security right is earlier in order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková
suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
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number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each secured claim a separate application must be filed indicating the sum secured, the type, order,
subject and the legal reason for the creation of the security right. (Section 29 (2) of the BRA).
8. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. The claim shall be applied in € euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall
be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
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apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of a
creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor ́s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor ́s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor ́s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica zn. správcu: S1868, Slovenská
republika,, alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - SISÁK &
PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica,
mark number: S1868, Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox of the administrator
through the designed electronic form; the electronic submission and its attachments must be signed by
the guaranteed electronic signature of the person entitied to submit the electronic filing, while delivered
to the administrator within the basic registration period of 45 days of the bankruptcy declaration. If the
creditor delivers the application to the administrator at a later date, the creditor shall be considered; the
creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. The entry of such a claim into the administrator ́s
list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount
entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects such as the exercise of
the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
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seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca podstaty
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., bankruptcy-trustee

K025246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 717/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1988
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/381/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/381/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Petra Kováčová, nar. 13.12.1988, Mierová
717/2. 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, jako uplynie základna príhlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, jako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 9/2022 zo dňa 14.01.2022; správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K025247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokutová Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1960
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/267/2021 S1636 BB
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/267/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Nadežda Pokutová, nar. 21.12.1960, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica
(ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K025248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynáriková Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 38, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1993
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/479/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/479/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Stanislava Mlynáriková, nar. 04.01.1993, trvale bytom Stará Kremnička 38, 965
01 Stará Kremnička, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2Odk/479/2019
(ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K025249
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca oznamuje, že nakoľko sa majetok úpadcu - motorové vozidlo Peugeot 306 AB, Hatchback, 5 dverova,
ev.č. SK071AO, ktoré bolo zverejnené v OV č. 65/2022 dňa 4.4.2022, nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní a o tento majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania, v súlade s §167p ods.2 ZKR uvedený majetok prestal podliehať
konkurzu.

K025250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 112, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Denisa Žigová, nar.25.04.1980, trvale bytom Varhaňovce 112, 082 05
Varhaňovce (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, ktorý 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

K025251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Kotľariková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 3177/136, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2022 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Kotľariková, nar. 15.11.1963, trvale bytom Poštárka 3177/136, 085 01
Bardejov, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30
hod. do 14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
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JUDr. Daniel Fink, správca

K025252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 119, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/95/2022 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/95/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Miroslav Sivák, nar. 14.05.1972, trvale bytom 090 02 Kružlová 119 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 5OdK/95/2022 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to
bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR v spojení s § 32 ods. 19 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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac
10 000 Eur, k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
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 sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Daniel Fink, správca

K025253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 682 / 26, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1998
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/140/2022 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/140/2022
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Stanislav Puľo, nar. 24.03.1998, trvale bytom Pod Šibenou 682/26, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 5OdK/140/2022 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 78/2022 z 25.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca
iTRUSTee Restructuring, k.s..

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Stanislav Puľo, birth. 24.03.1998, Pod Šibenou 682/26, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovakia, our duty is
to inform you, that District Court Prešov, No. 5OdK/140/2022, promulgated in the Commercial bulletin No. 78/2022
dated 25.04.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring,
k. s. 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). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). 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). 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).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). 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). 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 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). 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). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application 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). 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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 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).

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. 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.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K025254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 682 / 26, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1998
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/140/2022 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/140/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Stanislav Puľo, nar. 24.03.1998, trvale bytom Pod Šibenou 682/26, 094 31 Hanušovce
nad Topľou, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.04.2022, sp.zn.:
5OdK/140/2022 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy
09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na:
office@itrust.sk alebo na tel. čísle +421 2/5262 4988.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K025255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 682 / 26, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1998
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/140/2022 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/140/2022
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Stanislav Puľo, nar. 24.03.1998, trvale bytom Pod Šibenou
682/26, 094 31 Hanušovce nad Topľou, týmto v zmysle ust. § 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, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo ČSOB, a.s., IBAN: IBAN: SK79 7500 0000 0040 2743 6005.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
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 sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K025256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hangurbadžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníkova 1698/12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/17/2022 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/17/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.02.2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
33/2022 dňa 17.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Jozef Hangurbadžo, nar. 04.06.1964, trvale
bytom: Koperníkova 1698/12, 058 01 Poprad (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bola
ustanovená: Mgr. Jana Čižmárová – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopečná 252/2, 058 01
Poprad, zn. správcu S 2040 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 3OdK/17/2022, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Prešov zo dňa 11.02.2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 33/2022 dňa 17.02.2022, sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Jana Čižmárová, správca

K025257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kroková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 394, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/21/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Monika Kroková, nar.: 03.11.1967, Čaklov 394, 094 35
Čaklov, e-mail: jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: sp.
zn.: 3OdK/21/2022, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Tretie

Predmet: Súpisová zložka č. 1- Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, farba šedá
metalíza, druh: AA SEDAN, ŠPZ: VT 296 DE, VIN: TMBBP41U4Y2283984, rok výroby 1999, opotrebenie:
pojazdné, umiestnenie: Čaklov 394. Súpisová hodnota 500,- EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 3. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 3OdK/21/2022 –NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
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Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako
tri mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.

Ing. Jarmila Lišivková, - správca

K025258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EmPeMa s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 154 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 171 934
Obchodné meno správcu:
Správcovská a konzultačná, k.s.
Sídlo správcu:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2022 S2004
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a konzultačná, k. s., správca úpadcu: EmPeMa s. r. o., IČO 53 171 934, 17. novembra 154, Prešov
080 01, Slovenská republika, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 11:00 do
17:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu:
spravcovska.konzultacna@gmail.com.
JUDr. Mária Dideková, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.

K025259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EmPeMa s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 154 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 171 934
Obchodné meno správcu:
Správcovská a konzultačná, k.s.
Sídlo správcu:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2022 S2004
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a konzultačná, k. s., správca úpadcu: EmPeMa s. r. o., IČO 53 171 934, 17. novembra 154, Prešov
080 01, Slovenská republika, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK23 8330
0000 0021 0184 2142, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Mária Dideková, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.

K025260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendíková Dudová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 129, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2022 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jarmila Bendíková Dudová, nar. 12.10.1984, trvale
bytom 082 33 Chmiňany 126 oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia
§85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 5OdK/136/2022 S759 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do 11.30 hod. a
od 12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania do
poradovníka pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky
na tel. č. 0917 428 373.
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K025261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendíková Dudová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 129, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2022 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2022
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 Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Jarmila Bendíková
Dudová, nar. 12.10.1984, trvale bytom 082 33 Chmiňany 126, (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. 5OdK/136/2022-18 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Jarmila Bendíková Dudová, nar. 12.10.1984, trvale bytom 082 33
Chmiňany 126 (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District
Court in Prešov No. 5OdK/136/2022-18, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 78/2022 dňa 25.04.2022 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 78/2022 on
25th of April 2022 and became valid on 26th of April 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 lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 5OdK/136/2022. Ak veriteľ doručí 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
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. 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 dôvod,
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.
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 to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 5OdK/136/2022. Applications that will not be delivered in time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to 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. 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 application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application 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 bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration 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 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 application 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. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings 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 will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that 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 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. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This 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 and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K025262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2508 / 10, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/20/2022 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/20/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.02.2022, sp. zn. 5OdK/20/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Andrej Kohút, nar. 14.05.1948, trvale bytom: SNP 2508/10, 066 01 Humenné, podnikajúci pod
obchodným menom Andrej Kohút, s miestom podnikania SNP 2508/10, 066 01 Humenné, IČO: 14327104.
Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 32/2022, dňa 16.02.2022, K009731.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 26.04.2022
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Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K025263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabské 137, 086 06 Hrabské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/80/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/80/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc, správca S 1595 so sídlom kancelárie Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné (predtým Štefánikova
18, 066 01 Humenné) správca úpadcu Miroslav Bilý, nar. 19.12.1960, trvale bytom 086 06 Hrabské 137 v
konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/80/2021, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Miroslav Bilý, nar. 19.12.1960, trvale bytom 086 06 Hrabské 137, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K025264
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Ing. Dušan Kuruc, správca S 1595 so sídlom kancelárie Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné (predtým Štefánikova
18, 066 01 Humenné) správca úpadcu Miroslav Singovský, nar.: 16.04.1968, 059 73 Žakovce v konkurze
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/92/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Miroslav Singovský, nar.: 16.04.1968, 059 73 Žakovce, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K025265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Keleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová 181, 067 72 Klenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2022 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Marek Keleš, nar. 15. 1. 1995, bytom 067 72 Klenová 181, podnikajúci pod
obchodným menom Marek Keleš, s miestom podnikania 067 72 Klenová 181, IČO: 50 844 555, týmto oznamuje,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej adrese,
mailom (orbanova88@gmail.com) alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K025266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Keleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová 181, 067 72 Klenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2022 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
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bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca

K025267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lesná 52, 065 34 Veľká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/136/2022 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/136/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Duda, nar. 05.11.1954, Veľká Lesná 52, 065 34
Veľká Lesná, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
3OdK/136/2022 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30
hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K025268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lesná 52, 065 34 Veľká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/136/2022 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/136/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/136/2022 zo dňa 19.04.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Štefan Duda, nar. 05.11.1954, Veľká Lesná 52, 065 34 Veľká Lesná, a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S
1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 78/2022 dňa 25.04.2022.
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 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Štefan Duda.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K025269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lesná 52, 065 34 Veľká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/136/2022 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/136/2022
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"
(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»
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(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:
Štefan Duda, nar. 05.11.1954, Veľká Lesná 52, 065 34 Veľká Lesná, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/136/2022 zo dňa 19.04.2022 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/136/2022 from April 19, 2022, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Štefan Duda, date of birth 05.11.1954, domicile, Veľká Lesná 52, 065 34 Veľká Lesná, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 78/2022 dňa 25.04.2022. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 26.04.2022.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 78/2022
from April 25, 2022. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 26,
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
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 §
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166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
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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 si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
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14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K025270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 458, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1990
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2022 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Jitka Polhošová, nar. 09.05.1990,
Rakúsy 458, 059 76 Rakúsy, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.02.2022 v konaní sp. zn.
3OdK/27/2022, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 23.02.2022, pod č. OV 37/2022 sa podľa ust. § 167v
ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K025271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 113, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/364/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/364/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ján Čonka, Veľký Slavkov 113, 059
91 Veľký Slavkov, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.11.2021 v konaní sp. zn.
3OdK/364/2021, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 14.04.2022, pod č. OV 73/2022 sa podľa ust. § 167v
ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K025272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimčová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 563/10, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2022 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – dlžníka Lenka Klimčová,
nar. 15.7.1983, trvale bytom Pod Šibeňou 563/10, 094 31 Hanušovce nad Topľou, konkurzné konanie vedené
pod sp. zn. 5OdK/49/2022 S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania
pohľadávok možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111
0000 0014 4758 1002, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: konkurz Lenka Klimčová.

V Prešove, 26.4.2022
JUDr. Miloš Hnat, správca

K025273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 25 / 29, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1986
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/294/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/294/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Polhoš, nar. 13.09.1986,
Nová Dvor 25/29, 059 52 Veľká Lomnica, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.12.2021 v
konaní sp. zn. 2OdK/294/2021, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.12.2021, pod č. OV 245/2021 sa
podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K025274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenec Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1488 / 107, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/131/2022 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/131/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca dlžníka
PhDr. Peter Kamenec PhD., nar. 20.02.1959, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom PhDr. Peter Kamenec, PhD. - KREDIT CONSULTING, IČO: 34330666, s
miestom podnikania Mlynská 1488/107, 09301 Vranov nad Topľou v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 350,- EUR na účet vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357 variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K025275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenec Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1488 / 107, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/131/2022 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/131/2022
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

302

Obchodný vestník 82/2022
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

3OdK/131/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka PhDr. Peter Kamenec PhD., nar. 20.02.1959, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom PhDr. Peter Kamenec, PhD. - KREDIT CONSULTING, IČO: 34330666, s
miestom podnikania Mlynská 1488/107, 09301 Vranov nad Topľou oznamuje účastníkom konkurzného konania,
že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na
adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika) alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca

K025276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenec Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1488 / 107, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/131/2022 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/131/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

303

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: PhDr. Peter Kamenec
PhD., nar. 20.02.1959, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom PhDr. Peter Kamenec, PhD. - KREDIT CONSULTING, IČO: 34330666, s miestom podnikania Mlynská
1488/107, 09301 Vranov nad Topľou (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu
Prešov č. k. 3OdK/131/2022 zo dňa 14.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.77/2022 zo dňa 22.04.2022. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
3OdK/131/2022.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor PhDr. Peter Kamenec PhD., date of birth 20.02.1959, domicil Mlynská 1488/107, 093 01
Vranov nad Topľou, Slovak Republic, ID number: 34330666 (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No. 3OdK/131/2022 dated on 14th of
April 2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published on 22th of April 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 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: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 3OdK/131/2022.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva 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.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca

M&L insolvency, k.s., trustee

K025277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1989
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2022 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca dlžníka Igor
Koky, nar. 16.12.1989, trvale bytom Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica v zmysle ustanovenia § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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
350,- EUR na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K025278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1989
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2022 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Igor Koky, nar. 16.12.1989, trvale bytom Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v kancelárii
správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00 do 11:00
hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu je
potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca

K025279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1989
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2022 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Igor Koky, nar.
16.12.1989, trvale bytom Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 5OdK/138/2022 zo dňa 19.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.78/2022 zo dňa
25.04.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
5OdK/138/2022.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Igor Koky, date of birth 16.12.1989, domicil Nový Dvor 75/100, 059 52 Veľká Lomnica,
Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Prešov, No. 5OdK/138/2022 dated on 19th of April 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 25th of April 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 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: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 5OdK/138/2022.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee

K025280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Kukuricová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 412, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2022-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v danom konkurze - dlžníka: Anežka Kukuricová, nar. 06.04.1987, Jarovnice 412 týmto v zmysle § 85
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje, že veritelia, ich zástupcovia a iné oprávnené osoby môžu do
správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov, počas pracovných dní v
úradných hodinách: 7 30 - 11 30 a 13 00 - 15 00 hod.
Konkrétny termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom - na t.č.: 0517781570, mobil č.:
0903021980 alebo 0949158122, e-mail: michalikovaolga@gmail.com.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K025281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Kukuricová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 412, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2022-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze - dlžníka: Anežka Kukuricová, nar. 06.04.1987, Jarovnice 412 týmto oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej
pohľadávky iným prihláseným veriteľom v zmysle § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/, vo
výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 2862022 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia /s označenim
veriteľa, dlžníka a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K025282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajňák Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golfová 155, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/137/2022 S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/137/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v danom konkurze - dlžníka: Róbert Krajňák týmto v zmysle § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len
ZKR/ oznamuje, že veritelia, ich zástupcovia a iné oprávnené osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov, počas pracovných dní v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 a 13 00 15 00 hod.
Konkrétny termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom - na t.č.: 0517781570, mobil č.:
0903021980 alebo 0949158122, e-mail: michalikovaolga@gmail.com.
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JUDr. Oľga Michalíková, správca

K025283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajňák Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golfová 155, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/137/2022 S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/137/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze - dlžníka: Róbert Krajňák, trvale bytom Golfová 155 Veľká Lomnica, týmto oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej
pohľadávky iným prihláseným veriteľom v zmysle § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/, vo
výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 51372022 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia /s
označenim veriteľa, dlžníka a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K025284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výrava 71, 067 16 Výrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/7/2022 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/36/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v danom konkurze - dlžníka: Zdenka Balogová, trvale bytom Výrava 71 týmto o z n a m u j e , že v
rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i 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/ nezistil
majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty v zmysle 167j ods. 1 ZoKR, pričom
veritelia v zmysle § 166i ods. 2 ZoKR nepodali návrh na iné šetrenia majetku dlžníka.
Nehnuteľný majetok dlžníka - v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: rodinný dom súp. č. 71 na parcele čís.
79 a táto parcela o výmere 916 m2 zastavaná plocha a nádvorie - vedený na LV č. 80 kat.úz. Výrava, obec
Výrava, okr. Medzilaborce, podľa jeho všeobecnej hodnoty nedosahuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia dlžníka
a jeho bezpodielového spoluvlastníka, ktorú dlžník na túto obyvateľnú vec (obydlie) uplatnil. Preto tento majetok
nebol do súpisu konkurznej podstaty zapísaný.
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka preto neobsahuje žiadnu položku

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

312

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K025285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bandy Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 9, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/240/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/240/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Viktor Bandy, nar. 14.05.1972, Jarabina 9, 065 31
Jarabina, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp.zn. 2OdK/240/2020, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 133/2021 zo dňa 13.07.2021 ako Doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod K033974, samostatne súp. zl. č. 1 a
samostatne súp. zl. č.2. .
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com

ponukového

konania

poskytne

správca

na

e-mailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 2OdK/240/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 22402020. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
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7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt, emailovú
adresu,
- pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, fotokópia
preukazu totožnosti osoby konať za právnicku osobu, telefonický kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

314

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K025286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurilcová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 450 / 18, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/323/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/323/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Mgr. Katarína Kurilcová PhD., nar. 13.10.1987,
Karpatská 450/18, 089 01 Svidník, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/323/2019, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v
spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 190/2021 zo dňa
04.10.2021 ako Iné zverejnenie, Aktualizácia a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty pod K051272.
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com

ponukového

konania

poskytne

správca

na

e-mailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 2OdK/323/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
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ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 23232019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu
7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, overená fotokópia preukazu totožnosti, v
prípade manželov písomný súhlas s úradne overeným podpisom druhého z manželov k nadobudnutí predmetu
ponukového konania do BSM a použitia finačných prostriedkov patriacich do BSM na kúpu predmetu ponukového
konania, v prípade zrušenia alebo zúženia BSM, doklad hodnoverne preukadzujúcu túto skutočnosť, pravoplatné
rozhodnutie súdu o zrušení BSM, v prípadne zúženia, notársku zápisnicu o zúžení BSM, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, overená fotokópia preukazu totožnosti a
originál výpisu zo živnostenského alebo iného obdodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra, alebo obdobného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, overená
fotokópia preukazu totožnosti osoby konať za právnicku osobu, telefonický kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
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11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K025287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Topor Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Federátov 6500/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/209/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/209/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Ján Topor, nar. 23.02.1983, Federátov 6500/10, 080
01 Prešov, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
súde Prešov pod sp.zn. 4OdK/209/2019, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 218/2021 zo dňa 12.11.2021 ako Doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod K060733.
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com
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na
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Podmienky ponukového konania:
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1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 4OdK/209/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 42092019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, overená fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, overená fotokópia preukazu totožnosti a
originál výpisu zo živnostenského alebo iného obdodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obdodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, overená
fotokópia preukazu totožnosti osoby konať za právnicku osobu, telefonický kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
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sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K025288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šukalová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 122, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/348/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/348/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Jana Šukalová, nar. 09.12.1990, trvale bytom Rokycany 122, 082 41 Bajerov (ďalej
aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do doplneného súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 22/2022 dňa 02.02.2022 a to súpisová zložka majetku:
2) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia,
ev. č.: PO871GJ, VIN: TMBCG11U4Y2369718, farba zelená tmavá, druh karosérie: AA sedan, rok výroby 2000,
Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 500,-, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, bsm, Dátum zápisu do súpisu majetku: 28.01.2022.
V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „III. kolo –
verejné ponukové konanie – 5OdK/348/2021 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Šukalová
Jana, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou. Následne správca upovedomí záujemcov a po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR uzavrie
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v prospech úspešného záujemcu.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
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právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K025289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kratochvílová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 303 / 15, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1982
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/244/2018 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/244/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lucia Kratochvílová, nar.: 28.5.1982, trvale
bytom Komenského 303/15, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, konkurz vedený na OS Prešov, sp. zn.:
2OdK/244/2018 vylučuje nasledovný majetok z dôvodu jeho speňaženia:
1. Súpis všeobecnej podstaty zverejnený dňa 19.07.2018 v obchodnom vestníku č. 138/2018 pod značkou
K052317 v znení jeho aktualizácie publikovanej dňa 07.01.2020 v obchodnom vestníku č. 03/2020, v znení opravy
súpisu publikovanej dňa 29.01.2020 v obchodnom vestníku č. OV 19/2020
2. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnené dňa 14.11.2018 v
obchodnom vestníku č. OV 219/2018 pod značkou K087341 v znení jeho aktualizácie publikovanej dňa
07.01.2020 v obchodnom vestníku č. 03/2020, v znení opravy súpisu publikovanej dňa 29.01.2020 v obchodnom
vestníku č. OV 19/2020
3. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnené dňa 10.02.2022 v
obchodnom vestníku č. OV 27/2020 pod značkou K008442
Deň vylúčenia súpisových zložiek majetku: 14.02.2020

V Bratislave, dňa 28.04.2022

LEGATOs Recovery k.s.
SKP úpadcu

K025290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská cesta 636/3, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/490/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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31OdK/490/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
LESNÝ POZEMOK - OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Magdaléna Poláková, narodená: 06.07.1960, bytom: Prešovská cesta 636/3, 040 22 Košice
týmto v súlade s druhou vetou ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová
zložka majetku č. 24, ktorá bola dňa 13.10.2021 zverejnená v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
197/2021, K053677 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v konkurze ani v obdobnom konaní
podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty.
Ponuka sa doručuje do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu
správy „ sp.zn.: 31OdK/490/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, ak Správca podstaty nerozhodne inak.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/490/2018 “.
7. Ďalej sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripísaná na bankový účet Správcu podstaty IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., s poznámkou „ 31OdK/490/2018 “ ako identifikačnom údaji platby :
- záloha vo výške 66,--EUR na správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,
- záloha vo výške 10,--EUR za notárske poplatky súvisiace s overením podpisu Správcu podstaty a ďalšie
náklady súvisiace s ponukovým konaním.
Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí aby v prípade, ak bude v ponukovom konaní
úspešný, Správca podstaty uhradil z týchto záloh tieto náklady.
8. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
A.) presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
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meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra alebo
iného registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
B.) presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným
vyjadrením,
C.) presné označenie ponukového konania,
D.) presné označenie predmetu ponukového konania,
E.) označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu spolu so zálohami poľa bodu 7.
podmienok ponukového konania, prípadne na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú
pokutu spolu so zálohami poľa bodu 7. podmienok ponukového konania,
F.) ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka,
G.) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nižšie uvedeného bodu tohto ponukového konania.
9. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
10. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
11. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
12. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, Správca podstaty si však vyhradzuje právo odmietnúť ponuku so zjavne
nízkou kúpnou cenou.
13. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty spolu so
zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
14. Neúspešnému záujemcovi Správca podstaty vráti na ním označený bankový účet zálohu na ponúknutú
kúpnu cenu spolu so zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania cenu do 20 pracovných dní
od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
15. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
16. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
17. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.: 31OdK/490/2018 súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.
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K025291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tomi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Henckovce 48, 049 23 Henckovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2022 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Peter Tomi, nar. 19. 2. 1988, bytom: Henckovce 48, 049 23 Henckovce, podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Tomi, s miestom podnikania: Henckovce 48, 049 23 Henckovce, IČO: 51 147 548, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 28. 5. 2020, 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 týmto oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K025292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Doboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Bela 1138/12, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1963
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/346/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice IČO: 48 002
381, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca
úpadcu: Jaroslav Doboš, narodený: 02.05.1963, bytom: M.Bela 1138/12, 077 01 Kráľovský Chlmec (ďalej len
,,úpadca”) týmto v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne - Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 184/2020 zo dňa 24.09.2020 pod položkou K071176.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 30OdK/346/2019 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku osobitne)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Vo Košiciach, dňa 26.04.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K025293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štoff Otto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1374 / 15, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/302/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/302/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: JUDr. Otto Štoff, narodený: 11.11.1969, bytom: Záhradná
1374/ 15, 056 01 Gelnica, podnikajúci pod obchodným menom: JUDr. Otto Štoff, s miestom podnikania: Záhradná
1374/ 15, 056 01 Gelnica, IČO: 47 872 233 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.09.2018, po tom,
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 sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 644 / 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/14/2022 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/14/2022
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
Správca JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Martin Hudák, narodený: 25.09.1981, bytom: Rožňavská 644/ 16,
04501 Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Hudák, s miestom podnikania:
Rožňavská 644/ 16, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 53 448 545 (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 68/2022 zo dňa
07.04.2022; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K025295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 187/3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/97/2022 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/97/2022 zo dňa 12. apríla 2022 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Štefan Karas, nar. 27.5.1985, bytom Jesenná 187/3, 076 43 Čierna nad Tisou,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Karas – INFORMDATA, s miestom podnikania Jesenná 187/3, 076
43 Čierna nad Tisou, IČO: 46 897 020, s pozastavenou činnosťou (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 21. apríla 2022 v čiastke OV č. 76/2022.
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkurzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka na adrese Žriedlová 3, 040
01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

327

Obchodný vestník 82/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2022

telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: koncipient@okajcek.sk.
JUDr. Milan Okajček, správca

K025296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 187/3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/97/2022 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/97/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/97/2022 zo dňa 12. apríla 2022 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Štefan Karas, nar. 27.5.1985, bytom Jesenná 187/3, 076 43 Čierna nad Tisou,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Karas – INFORMDATA, s miestom podnikania Jesenná 187/3, 076
43 Čierna nad Tisou, IČO: 46 897 020, s pozastavenou činnosťou (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 21. apríla 2022 v čiastke OV č. 76/2022.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK24 1100 0000 0026 2681 4101
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s., na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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 odsekov 7 a 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. Milan Okajček, správca

K025297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 187/3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/97/2022 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/97/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/97/2022 zo dňa 12. apríla 2022 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Štefan Karas, nar. 27.5.1985, bytom Jesenná 187/3, 076 43 Čierna nad Tisou,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Karas – INFORMDATA, s miestom podnikania Jesenná 187/3, 076
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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43 Čierna nad Tisou, IČO: 46 897 020, s pozastavenou činnosťou (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 21. apríla 2022 v čiastke OV č. 76/2022.
V súlade s ust. § 167 je v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:
Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v sume 500 eur (peňažné prostriedky
predstavujúce preddavok na odmenu a úhradu nákladov ustanoveného správcu, ktoré sa v súčasnosti
nachádzajú na bankovom účte Okresného súdu Košice I).
Verejný register: nie je evidované vo verejnom registri
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu (§167h ods. 1 ZKR)
JUDr. Milan Okajček, správca

K025298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Komendát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerhov 60, 076 81 Čerhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1990
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Matúš Komendát, nar. 27.03.1990, trvale
bytom Čerhov 60, 076 81 Čerhov (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového konania na predaj
nasledovný majetok Dlžníka:
Typ
Por. súpisnej
č.
položky
majetku

1

Iná
majetková
hodnota

2

Iná
majetková
hodnota

Popis

Obchodné meno

Sídlo

IČO Zápis

Dôvod
Deň zápisu
zápisu
Súpisová
majetku do
majetku do hodnota
súpisu
súpisu

Obchodný register
Obchodný
Čerhov č. 48 Okresného súdu
podiel dlžníka KOMENDÁT/KOMENDÁTOVÁ
60, 076
162 Košice I, oddiel:
25.3.2022
Matúš
s.r.o.
81 Čerhov 621 Sro, vložka č.:
Komendát
37349/V
Obchodný register
Obchodný
Čerhov č. 51 Okresného súdu
podiel dlžníka
Golden East s.r.o.
60, 076
232 Košice I, oddiel:
25.3.2022
Matúš
81 Čerhov 138 Sro, vložka č.:
Komendát
42735/V

§ 167h ods. 500,00
1 ZKR
EUR

§ 167h ods. 500,00
1 ZKR
EUR

II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
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doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, prípadne do
elektronickej schránky správcu, s označením: “Ponukové konanie KONKURZ 9OdK/1/2022 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Asil Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 15, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 615 616
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcom vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: Asil Slovakia s.r.o., so sídlom: Klimkovičova 15, 040 23 Košice,
IČO: 45 615 616 (ďalej aj ako len „Úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 91 ods. 3 ZKR, I. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho Úpadcovi.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania sú zásoby patriace
skaze/exspirácii doby trvanlivosti, a to konkrétne:

Úpadcovi

a to

drogistický

tovar,

ktorý
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Číslo súpisovej zložky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Popis hnuteľnej veci/rok výroby
Vlhčené utierky Senza odličovacie - 1204 kusov
Vlhčené utierky Senza odličovacie - 2456 kusov
Vlhčené utierky Senza pre intímnu hygienu - 438 kusov
Cottonino vlhčené utierky 15ks Batman - 288 kusov
Cottonino vlhčené utierky 15ks Superman - 252 kusov
Cottonino vlhčené utierky 15ks Wonder - 504 kusov
HYGIENIUM vlhčené utierky 15 ks, antibakteriálne - 31824 kusov
Vlhčené utierky PICOLLINO 15 ks modré - 2808 kusov
Vlhčené utierky ARGAN 15 ks/36/ - 1872 kusov
Vlhčené utierky MAKADAMIA 15 ks - 1656 kusov
Vlhčené utierky OLIVE 15 ks/36/ - 2520 kusov
Vlhčené utierky COTTONINO UNICO - 2445 kusov
Vlhčené utierky PICCOLINO 72ks OLIVE - 7 kusov
Vlhčené utierky COTTONINO 72ks PSC - 1 kus
Vlhčené utierky COTTONINO BABY WET - 1 kus
Vlhčené utierky COTTONINO 72ks Super - 32 kusov
Vlhčené utierky COTTONINO 72ks Betm - 19 kusov
Vlhčené utierky COTTONINO 72ks Wond - 48 kusov
EXPERTTO vlhčené utierky nábytok 40 ks - 2623 kusov
Vlhčené utierky Inkontinencia 72ks/24 - 2760 kusov
Juvamed vlhčené utierky Aktibakterian - 6588 kusov
Vlhčené utierky EXPERTO - auto - 36 kusov
Hubky absorbačné HYLLOX malé - 498 kusov
Hubky absorbačné HYLLOX veľké - 59 kusov
EXPERTO univerzálne utierky - 727 kusov
Vlhčené utierky EXPERTO 40 ks ker. pl. Cit - 2146 kusov
Vlhčené utierky EXPERTO 40 ks ker. pl. Jab - 2010 kusov
Vlhčené utierky EXPERTO na kúpeľňu - 24 kusov
Hygienium vlhčené utierky 40 ks dezinfekčné - 627 kusov
Vlhčené utierky EXPERTO na okná 40 ks - 648 kusov
Hygienium vlhčené utierky Antibakterian dezinfekčné - 396 kusov
HYGIENIUM univerzálny čistič 1L - 96 kusov
Experto - saponát na ceramické povrchy - 36 kusov
Tekuté mydlo Senzate Lilac 500 ml - 742 kusov
Tekuté mydlo Senzate Hyacint 500 ml - 28 kusov
Tekuté mydlo Senzate Frezia 500 ml - 280 kusov
Hygienium natural sprej NO BZZ - 24 kusov
Hygienium antibakteriálny gél dezinfekčný - 552 kusov
Tekuté mydlo Senzate ALOE VERA - 152 kusov
Čistič na riad 500 ml - CITRON - 288 kusov
Dispenzer na mydlo xperto OG1 - 1 kus
PES - Vlhčené utierky pre 40 ks - Happy - 1596 kusov
Paleta EUR - 99 kusov
Paleta standard - 125 kusov

Deň vydania: 29.04.2022

Súpisová hodnota v €
324,48 €
663,12 €
109,50 €
25,92 €
22,68 €
45,36 €
4 137,12 €
278,55 €
149,76 €
132,48 €
201,60 €
244,50 €
2,41 €
0,39 €
0,43 €
12,60 €
7,60 €
19,20 €
1 678,20 €
2 152,80 €
527,04 €
11,16 €
94,62 €
41,89 €
480,77 €
1 081,15 €
1 025,10 €
10,32 €
426,36 €
278,64 €
71,28 €
214,08 €
16,56 €
371,00 €
14,00 €
140,00 €
23,76 €
568,56 €
72,94 €
69,12 €
4,92 €
494,76 €
487,82 €
466,94 €

(ďalej spolu aj ako „Hnuteľný majetok“ alebo „Predmet predaja“)

Predmet predaja bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty Úpadcu a zverejnený v Obchodnom
vestníku dňa 02.12.2021 pod č. 231/2021.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom.
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Podľa ustanovenia § 91 ods. 3 ZKR: „Správca ustanovený pri vyhlásení konkurzu bezodkladne speňaží majetok,
ktorý je bezprostredne ohrozený skazou, zničením alebo iným podstatným znehodnotením; pokyn príslušného
orgánu ani rozhodnutie súdu sa nevyžaduje. Iný majetok môže správca začať speňažovať až po konaní prvej
schôdze veriteľov“.

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného súboru majetku ako celku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku
si záujemca môže vyžiadať u správcu Úpadcu, t.j. spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: azak@psk-ks.sk.

III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
· Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu Správcu: Profesionálna
správcovská kancelária, k.s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy do 16.00 hod; Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať !
· Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: Profesionálna správcovská
kancelária, k.s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude
označená nasledovným textom: „I. kolo – VPK – Asil Slovakia – zásoby – NEOTVÁRAŤ.“
· Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK62 7500 0000 0040 1893 9305, v poznámke uviesť: Asil Slovakia,
zálohu vo výške 500,- € (ďalej aj ako len „Záloha“);
· Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho
záväznej ponuke;
· Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
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V prípade, ak by došlo k situácii, že na predmetný súbor hnuteľného majetku budú do kancelárie správcu
doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so
správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je
oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného
ponukového konania.

Správca si zároveň v každom kole verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené záväzné ponuky v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné a v takom prípade správca nerealizuje vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce
k vráteniu Záloh zložených záujemcami na dotknutom kole verejného ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Košiciach dňa 26.04.2022

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

K025300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtasovicsová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce ..., 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1993
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/90/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/90/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Simona Vojtasovicsová, nar. 08.07.1993, bytom Slavošovce, 049 36 Slavošovce (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Timonova 13, 040 01 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca
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K025301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtasovicsová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce ..., 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1993
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/90/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/90/2022
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“
(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
– Simona Vojtasovicsová, nar.: 08.07.1993, trvale bytom Slavošovce , 049 36 Slavošovce (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 06.04.2022, sp. zn.
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30OdK/90/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 71/2022 dňa 12.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01
Košice, značka správcu: S1731 (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 Simona Vojtasovicsová, born on 08.07.1993, with permanent address at Slavošovce , 049 36
Slavošovce (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Košice I of 06.04.2022, ref. No. 30OdK/90/2022 published in the Commercial report No. 71/2022 of 12.04.2022
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Timonova 13, 040 01
Košice, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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.
Košice, dňa 26.04.2022
Košice, on 26.04.2022
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt
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K025302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtasovicsová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce ..., 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1993
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/90/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/90/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Simona Vojtasovicsová, nar. 08.07.1993, bytom Slavošovce , 049 36 Slavošovce (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, 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.
LawService Recovery, k.s., správca

K025303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Marcin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrov 103, 072 55 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/352/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/352/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. Druh
č.
pozemku
Zastavaná
1 plocha a
nádvorie

Por. Popis
č.
stavby

Výmera Parcelné
Okres
v m2
číslo
805

Súpisné
číslo

346/1

Na
parcele
číslo

Obec

Katastrálne
územie

Sobrance Ostrov Ostrov

Okres

Obec

Katastrálne
územie

Číslo Spoluvlastnícky
LV
podiel dlžníka

Deň
Dôvod
zapísania zapísania

8

26.4.2022

1/10

Číslo Spoluvlastnícky
LV
podiel dlžníka

Deň
zapísania

§ 167h ods.
805,00 €
1 ZKR

Dôvod
zapísania
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Rodinný
dom

103

346/1
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Sobrance Ostrov Ostrov

8

1/10

Deň vydania: 29.04.2022

26.4.2022

§ 167h ods.
4 000,00 €
1 ZKR

V Košiciach, dňa 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Marcin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrov 103, 072 55 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/352/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/352/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Peter Marcin, nar. 26.09.1968, trvale
bytom Ostrov 103, 072 55 Sobrance (ďalej len "Dlžník"), týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania na predaj
nasledovný majetok v spoluvlastníctve Dlžníka:
Por. č. Druh pozemku
Zastavaná plocha a
nádvorie

1

Výmera v
m2

Parcelné
číslo

Okres

805

346/1

Sobrance Ostrov Ostrov

Obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV
8

Spoluvlastnícky podiel
dlžníka
1/10

Por. č. Popis stavby Súpisné číslo Na parcele číslo Okres
Obec Katastrálne územie Číslo LV Spoluvlastnícky podiel dlžníka
2
Rodinný dom 103
346/1
Sobrance Ostrov Ostrov
8
1/10

I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·

·
·

majetok bude speňažený ako súbor za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu;
záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu kúpnej zmluvy, pričom v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane
záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha
prepadne v prospech podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie Martina Benku
10, 811 07 Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk. Vyhlasovateľ si
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 30OdK/352/2021 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovce nad Laborcom 232, 071 01 Petrovce nad Laborcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/305/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/305/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku dlžníka – I. kolo
Vyhlasovateľ JUDr. Veronika Doláková PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587, ako správca dlžníka Jozef Demeter, narodený: 27.08.1961, bytom: 071 01 Petrovce nad
Laborcom (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167p ZKR v spojení s § 167n ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na predaj majetku Dlžníka, ktorým sú nehnuteľnosti zaradené v súpise všeobecnej podstaty –
položka súpisu pod por. č. 1 a 2, predmetný súpis všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č.
19.01.2022 (ďalej len „Predmet ponuky“).
Ide o nižšie uvedené podiely na nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti - Pozemky
Por.
Druh
číslo

Výmera
Štát Obec
v m2

1.

zastavané
plochy
a 606
nádvoria

Petrovce
SR nad
Laborcom

2.

zastavané
plochy
a 606
nádvoria

Petrovce
SR nad
Laborcom

Súpisová
Dôvod
Deň
Číslo
listu Parcelové
Podiel hodnota v zapísania do zapísania
vlastníctva číslo reg. C
EUR
súpisu
do súpisu
majetok
Petrovce nad
úpadcu podľa
302
246
1/4
2400,11.1.2022
Laborcom
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
Petrovce nad
úpadcu podľa
302
246
1/4
2400,11.1.2022
Laborcom
§67 ods. 1 a)
ZKR
Katastrálne
územie

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Predmet ponuky sa speňažuje ako súbor, t.j. nie je možné nadobudnúť jednotlivé položky súpisu samostatne.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je stanovená na 100% súpisovej hodnoty.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne (a to po predošlej dohode do 16:00 hod. posledného dňa
lehoty) v uzavretej obálke na adresu JUDr. Veronika Doláková PhD., Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves,
s označením „Ponukové konanie – I. kolo, 26OdK/305/2021 – Neotvárať“. Ponuku je možné doručiť aj do
elektronickej schránky správcu, pričom musí byť opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom a
označená „Ponukové konanie – I. kolo, 26OdK/305/2021 – Neotvárať!“.
Za včas podanú sa nepovažuje ponuka, ktorá bola v uvedenej lehote len podaná na prepravu (poštou,
kuriérom) vyhlasovateľovi!
Ak bude návrh predložený osobne, vyhlasovateľ vydá potvrdenie o prevzatí návrhu s dátumom a časom prevzatia.
Vyhlasovateľ doručené ponuky označí dátumom a časom doručenia.
Každý záujemca je oprávnený predložiť do ponukového konania len jeden súťažný návrh, a to pre celý predmet
ponukového konania, inak vyhlasovateľ všetky ním podané súťažné návrhy odmietne.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Upozornenie: Na návrh, ktorý bude doručený, resp. predložený po lehote stanovenej v tomto oznámení o
vyhlásení ponukového konania, alebo nebude spĺňať všetky požadované náležitosti nemôže byť pri
vyhodnocovaní braný na zreteľ.
Pokyny na zostavenie návrhu
Návrh záujemcu musí obsahovať:
·

·
·
·

·
·

identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie a číslo účtu; alebo identifikačné údaje záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno,
sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo
účtu;
u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
Označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu
s uvedením záväznej kúpnej ceny;
doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet
vyhlasovateľa vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017
6351; doklad (originál, resp. jeho fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať
formu potvrdenia, že predmetná suma bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom
ústave. Záloha musí byť v celej výške pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do uplynutia
lehoty na podanie ponuky.
Návrh musí byť podpísaný záujemcom, resp. jeho splnomocneným zástupcom. Návrh predkladaný
záujemcom/právnickou osobou musí byť podpísaný štatutárnym orgánom oprávneným konať za
spoločnosť, resp. jeho splnomocneným zástupcom.
Vyhlásenie, že záujemca berie na vedomie, že znáša náklady za administratívne poplatky spojené
s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a overením podpisu u notára spolu vo výške 36,eur. Uvedenú sumu 36,- eur je potrebné poukázať spolu s ponúkanou kúpnou cenou na účet
vyhlasovateľa uvedený vyššie.

Vyhlasovateľ vyhodnotí podané ponuky do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kubrikova.spravca@gmail.com.
Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Levčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ižkovce 21, 076 72 Ižkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/34/2022 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/34/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Diana Levčáková, narodená: 31.08.1983, bytom: 076 72 Ižkovce 21,
podnikajúca pod obchodným menom: Diana Knapeková, s miestom podnikania: Vinohradská 837/7, 079
01 Veľké Kapušany, IČO: 33 448 582, s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu 25.08.2015, týmto v
súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Poradové číslo

Evidenčné číslo motorového vozidla

1

MI564BO

2

MI869CX

3

MI438DJ

4

TV683DG

5

MI239DL

Továrenská značka
RENAULT LAGUNA
B56405/-/ŠKODA FABIA
6Y/SCBMDX01FM5/ŠKODA OCTAVIA
STAMDX01A8BFM5/-/SEAT TOLEDO
1M/AUS/SG
KIA SPORTAGE , 2.0
CRDI VGT M/T
JES/M311/547F

VIN

Druh vozidla

Stav vozidla

VF1B5640519560633

Osobné

Odhlásené

TMBPW16Y954252961

Osobné

V premávke

TMBDH11U2Y2283308

Osobné

Odhlásené

VSSZZZ1MZ1B063416

Osobné

V premávke

KNEJE55526K267638

Osobné

Odhlásené

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K025307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACASE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 252
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2012 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/25/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu: 31K/25/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2012 S1240
Úpadca: ACASE, a.s. v konkurze, so sídlom: Čordákova 13, 040 23 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 192
252
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Miesto konania: sídlo predsedu veriteľského výboru NOVEKON s.r.o. Košice, Tajovského 1, 04001 Košice
Dátum konania: 21.04.2022
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie,
2. Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania na speňaženie súboru peňažných
pohľadávok (určenie víťaza verejného ponukového konania alebo odmietnutie ponuky);
3. Záver.
Členovia veriteľského výboru:
1. NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641, predseda veriteľského výboru;
2. Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484; člen
veriteľského výboru;
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, člen veriteľského
výboru.
Prítomní:
1. NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641, predseda veriteľského výboru;
2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, člen veriteľského
výboru.
K bodu 1.
Podľa ust. 38 ods. 2 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“): „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za
prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského
výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi
veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru“.
Podľa ust. § 38 ods. 3 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“.
Označenie veriteľa
NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641

Účasť na
výboru
prítomný

zasadnutí

veriteľského

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
Neprítomný
IČO: 30 807 484
prítomný
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
hlasovanie per rollam

Počet hlasov
1

1

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja
jeho členovia.
K bodu 2.
(1) Spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca úpadcu
ACASE, a.s. v konkurze, so sídlom: Čordákova 13, 040 23 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 192 252 podľa
ust. § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení účinnom do 28.04.2015 požiadala veriteľský výbor úpadcu o záväzný pokyn vyhodnotenia I. kola
verejného ponukového konania na speňaženie súboru peňažných pohľadávok súpisových zložiek majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka; Suma: 1.279,82; Mena: EUR; Dlžník: Obec Prašice 00, IČO: 310 964; Právny
dôvod vzniku: fa. č. 6090280, Súpisová hodnota: 1 279,82 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 40,02; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution &
Servis, s.r.o.., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60100005, Súpisová hodnota: 40,02 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 2.287,51; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution &
Servis, s.r.o., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60100033, Súpisová hodnota: 2 287,51 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 1.180,48; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution &
Servis, s.r.o., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60100276; Súpisová hodnota: 1 180,48 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 114.879,07; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution
& Servis, s.r.o., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60110003, Súpisová hodnota: 14 879,07;
Peňažná pohľadávka; Suma: 89,03; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution &
Servis, s.r.o., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60110082, Súpisová hodnota: 89,03 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 152,35; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution &
Servis, s.r.o., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60110085; Súpisová hodnota: 152,35 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 333,40; Mena: EUR; Dlžník: A.V.I.S. International Software Distribution &
Servis, s.r.o., IČO: 31 359 159; Právny dôvod vzniku: fa. č. 60110095, Suma: 333,40 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 101.716,83, mena EUR, Dlžník: Hewlett – Packard Slovakia, s.r.o./DXC
Technology Slovakia s. r. o.], so sídlom: Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35
785 306; 2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, IČO: 00 151 742, Právny dôvod vzniku: FA
6060296 splatná 21.1.2007 na sumu 35.328,99 EUR a ušlý zisk vo výške 66.387,84 EUR; Súpisová
hodnota: 5.085,84 EUR;
Peňažná pohľadávka; Suma: 368.700,- mena EUR, Dlžník: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré
Grunty 52, 842 44 Bratislava, Právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo zo dňa 11.11.2009, Zmluva o dielo zo
dňa 21.12.2009, Súpisová hodnota: 18.435,00 EUR

(2) V I.kole verejného ponukového konania na speňaženie súboru peňažných pohľadávok bola správcovi
doručená len jedna ponuka Adam Gálik, nar.20.08.1995, Komenského 583/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
(r.č.:XXXXXX/XXXX) s ponúknutou odplatou za predmet speňažovania 105,00 EUR.
(3) Návrh na prijatie uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení: Veriteľský výbor neprijíma ponuku
záujemcu Adama Gálika za nadobudnutie súboru pohľadávok za odplatu 105,00 EUR.
Hlasovanie na základe osobného a písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
Označenie veriteľa
NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Hlasovanie:

ZA: 2 hlasy,

PROTI: 0 hlasov;

ZA
1 hlas
1 hlas

PROTI

ZDRŽAL SA

ZDRŽAL SA: 0 hlasov. / Uznesenie: prijaté.

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali obaja prítomní členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3.
Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju doručí
Okresnému súdu Košice I a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica. IČO: 44 088 833, príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice za účelom zverejnenia zápisnice
v Obchodnom vestníku.
Nakoľko program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené
o 11:30.
NOVEKON, s.r.o. Košice
RNDr. Peter Trenkler, konateľ
predseda veriteľského výboru
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Deň vydania: 29.04.2022

K025308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 30/11, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2022
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por. Druh
Parcela Výmera Parcelné
Štát Okres
č.
pozemku registra v m2
číslo
Spišská
66 Orná pôda "C"
391
188
SR Nová
Ves
Spišská
67 Záhrada "C"
284
189/1
SR Nová
Ves
Trvalý
Spišská
68 trávny
"C"
26
563/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
69 trávny
"C"
74
570/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
70 trávny
"C"
77
574/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
71 trávny
"C"
178
578/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
72 trávny
"C"
178
583/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
73 trávny
"C"
164
588/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
74 trávny
"C"
87
592/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
75 trávny
"C"
68
598/2
SR Nová
porast
Ves
Trvalý
Spišská
76 trávny
"C"
84
605/2
SR Nová
porast
Ves
Zastavaná
Spišská
77 plocha a "C"
278
1003/3
SR Nová
nádvorie
Ves
Zastavaná
Spišská
78 plocha a "C"
555
1008/3
SR Nová
nádvorie
Ves
Zastavaná
Spišská
79 plocha a "C"
258
1009/3
SR Nová
nádvorie
Ves
Zastavaná
Spišská
80 plocha a "C"
642
1012/4
SR Nová
nádvorie
Ves
Zastavaná
Spišská
81 plocha a "C"
524
1013/8
SR Nová

Obec
Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Hrabušice

Katastrálne Číslo Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
územie
LV
podiel dlžníka zapísania zapísania
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
Hrabušice 1531 325/895352
26.4.2022 ods. 1
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Súpisová
hodnota
0,14 €

0,10 €

0,01 €

0,03 €

0,03 €

0,06 €

0,06 €

0,06 €

0,03 €

0,02 €

0,03 €

0,10 €

0,20 €

0,09 €

0,23 €

0,19 €
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
plocha a "C"
nádvorie
Ostatná
plocha
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
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234

1013/12 SR

73

1013/84 SR

601

1013/85 SR

403

1013/86 SR

1967

1013/87 SR

365

1013/92 SR

265

1013/93 SR

366

1013/94 SR

140

1013/96 SR

6

1013/97 SR

511

1013/98 SR

"C"

22240

1715/2

SR

"C"

38

1715/3

SR

"C"

38

1715/4

SR

"C"

38

1715/6

SR

"C"

35

1715/7

SR

"C"

35

1715/8

SR

"C"

35

1715/9

SR

"C"

19

1715/10 SR

"C"

19

1715/11 SR

"C"

19

1715/12 SR

"C"

19

1715/13 SR

"C"

19

1715/14 SR

"C"

19

1715/15 SR

Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová

Deň vydania: 29.04.2022
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26.4.2022
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26.4.2022
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26.4.2022
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26.4.2022
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1531 325/895352

26.4.2022
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1531 325/895352

26.4.2022

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

26.4.2022
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26.4.2022
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26.4.2022

ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
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0,08 €

0,03 €

0,22 €

0,15 €

0,71 €

0,13 €
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8,07 €

0,01 €

0,01 €

0,01 €
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0,01 €

0,01 €
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0,01 €
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106

nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
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"C"

19

1715/16 SR

"C"

19

1715/17 SR

"C"

19

1715/18 SR

"C"

19

1715/19 SR

"C"

19

1715/20 SR

"C"

19

1715/21 SR

"C"

19

1715/22 SR

"C"

19

1715/23 SR

"C"

19

1715/24 SR

"C"

19

1715/25 SR

"C"

19

1715/26 SR

"C"

19

1715/27 SR

"C"

19

1715/28 SR

"C"

39

1715/29 SR

"C"

220

1715/36 SR

"C"

3115

1723/34 SR

"C"

7350

1723/39 SR

"C"

1438

1737/3

SR

524

1737/5

SR

3514

1737/7

SR

"C"

49

1737/11 SR

Zastavaná
127 plocha a "C"
nádvorie

80

1737/13 SR

"C"

207

1737/16 SR

"C"

7

1737/17 SR

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Ostatná
plocha

Trvalý
122 trávny
porast
123

Ostatná
plocha

Trvalý
124 trávny
"C"
porast
Zastavaná
125 plocha a "C"
nádvorie
126

128

129

Ostatná
plocha

Ostatná
plocha
Ostatná

Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
Ves
Spišská
Nová
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0,01 €

0,01 €

0,01 €

0,01 €
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0,01 €
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0,01 €
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0,01 €

0,01 €

0,01 €

0,01 €

0,01 €

0,08 €
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2,67 €

0,52 €

0,19 €

1,28 €

0,02 €

0,03 €

0,08 €

0,01 €
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129

"C"

7

"C"

2867

"C"

9142

"C"

28129

"C"

2436

"C"

6248

135 Orná pôda "E"

5568

136 Orná pôda "E"

1949

137 Orná pôda "E"

1568

138 Orná pôda "E"

140

plocha

Trvalý
130 trávny
porast
Trvalý
131 trávny
porast
Trvalý
132 trávny
porast
Trvalý
133 trávny
porast
Trvalý
134 trávny
porast

Trvalý
139 trávny
porast
Trvalý
140 trávny
porast
Trvalý
141 trávny
porast
Trvalý
142 trávny
porast
Trvalý
143 trávny
porast
Trvalý
144 trávny
porast
Trvalý
145 trávny
porast

"E"

55494

"E"

57

"E"

673

"E"

2626

"E"

953

"E"

867

"E"

12103

146 Orná pôda "E"

15344

Trvalý
147 trávny
porast
Trvalý
148 trávny
porast
Trvalý
149 trávny
porast
Trvalý
150 trávny
porast

"E"

856

"E"

777

"E"

1574

"E"

3924

151 Orná pôda "E"

2047

152 Orná pôda "E"

1579

Konkurzy a reštrukturalizácie
1737/17 SR Nová
Ves
Spišská
2229
SR Nová
Ves
Spišská
2245
SR Nová
Ves
Spišská
2246
SR Nová
Ves
Spišská
2254
SR Nová
Ves
Spišská
2265
SR Nová
Ves
Spišská
472/6
SR Nová
Ves
Spišská
487
SR Nová
Ves
Spišská
488/1
SR Nová
Ves
Spišská
488/2
SR Nová
Ves
Spišská
489/1
SR Nová
Ves
Spišská
489/2
SR Nová
Ves
Spišská
491
SR Nová
Ves
Spišská
493
SR Nová
Ves
Spišská
532
SR Nová
Ves
Spišská
540
SR Nová
Ves
Spišská
585
SR Nová
Ves
Spišská
679/2
SR Nová
Ves
Spišská
1631
SR Nová
Ves
Spišská
1653
SR Nová
Ves
Spišská
1706/1
SR Nová
Ves
Spišská
1707
SR Nová
Ves
Spišská
1711
SR Nová
Ves
Spišská
1712
SR Nová
Ves
Spišská

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Deň vydania: 29.04.2022
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
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0,01 €

1,04 €

3,32 €

10,21 €

0,88 €

2,27 €

2,02 €

0,71 €

0,57 €

0,05 €

20,14 €

0,02 €

0,18 €

0,18 €

0,35 €

0,31 €

4,39 €

5,57 €

0,31 €

0,28 €

0,57 €

1,42 €

0,74 €

0,57 €
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153 Orná pôda "E"
Trvalý
154 trávny
porast
Trvalý
155 trávny
porast

"E"

"E"

156 Orná pôda "E"

157

Ostatná
plocha

Trvalý
158 trávny
porast
Trvalý
159 trávny
porast
Trvalý
160 trávny
porast
Trvalý
161 trávny
porast

"E"

"E"

"E"

"E"

"E"

162 Orná pôda "E"
Zastavaná
163 plocha a "E"
nádvorie
Trvalý
164 trávny
"E"
porast
Trvalý
165 trávny
"E"
porast
166 Orná pôda "E"
Zastavaná
167 plocha a
nádvorie
Zastavaná
168 plocha a
nádvorie
Zastavaná
169 plocha a
nádvorie
Trvalý
170 trávny
porast
Trvalý
171 trávny
porast

SR Nová
Ves
Spišská
887
1733
SR Nová
Ves
Spišská
1640
1734
SR Nová
Ves
Spišská
12393
1735
SR Nová
Ves
Spišská
1165
1736
SR Nová
Ves
Spišská
272833 1737/1
SR Nová
Ves
Spišská
726
1737/2
SR Nová
Ves
Spišská
449
1737/101 SR Nová
Ves
Spišská
72
1737/201 SR Nová
Ves
Spišská
5629
1738
SR Nová
Ves
Spišská
939
1763
SR Nová
Ves
Spišská
2315
1764/1
SR Nová
Ves
Spišská
596
1764/2
SR Nová
Ves
Spišská
1247
90679/1 SR Nová
Ves

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

Hrabušice Hrabušice

1531 325/895352

1187

1761/1

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

1519

1761/2

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

453

1761/3

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

3754

1762/1

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

399

1762/2

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

1751

1763

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

3470

1764/1

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

235

1764/2

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

118

1764/6

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

135

1764/7

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

Trvalý
173 trávny
"C"
porast
Zastavaná
174 plocha a "C"
nádvorie
Zastavaná
175 plocha a "C"
nádvorie
Lesný
pozemok

1713

"C"

172 Orná pôda "C"

176

3436

Konkurzy a reštrukturalizácie

"C"

Lesný

Deň vydania: 29.04.2022
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
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1,25 €

0,32 €

0,60 €

4,50 €

0,42 €

99,03 €

0,26 €

0,16 €

0,03 €

2,04 €

0,34 €

0,84 €

0,22 €

0,45 €

0,33 €

0,43 €

0,13 €

1,05 €

0,11 €

0,49 €

0,97 €

0,07 €

0,03 €

0,04 €
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177

Lesný
pozemok

Trvalý
178 trávny
porast
179

Lesný
pozemok

Trvalý
180 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

"C"

89

1764/8

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

6175

1765/1

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

58

1765/2

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

5833

1766

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

181

Lesný
pozemok

"C"

5933026 1767/1

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

182

Lesný
pozemok

"C"

6883

1767/2

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

2247

1768

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

291832 1769

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

"C"

187

1770

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

Trvalý
183 trávny
porast
184

Lesný
pozemok

Trvalý
185 trávny
porast
186

Lesný
pozemok

"C"

1675

1771

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

187

Vodná
plocha

"C"

883

1789

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

188

Vodná
plocha

"C"

1617

1790

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

189

Vodná
plocha

"C"

142

1791

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

190

Vodná
plocha

"C"

70

1792

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

191

Vodná
plocha

"C"

639

1793

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

192

Vodná
plocha

"C"

1976

1795

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

497

1797

SR Poprad Vernár

Vernár

1067 125/446688

Zastavaná
193 plocha a "C"
nádvorie

Deň vydania: 29.04.2022
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR
§ 167h
26.4.2022 ods. 1
ZKR

0,02 €

1,73 €

0,02 €

1,63 €
1 660,28
€
1,93 €

0,63 €

81,67 €

0,05 €

0,47 €

0,25 €

0,45 €

0,04 €

0,02 €

0,18 €

0,55 €

0,14 €

V Košiciach, dňa 26.04.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K025309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koscelníková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 282/27/A, 040 13 Valaliky-Bernátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/86/2022 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/86/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 29.04.2022

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
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. 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 je potrebné zložiť na účet číslo
SK45 0200 0000 0042 3372 2053 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K025310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koscelníková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 282/27/A, 040 13 Valaliky-Bernátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/86/2022 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/86/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto oznamuje,
že v označenej konkurznej veci majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
a od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel.: 0903 427 454.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K025311
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Pohľadávky
č.
Celková
súpis.
suma
zložky
126.046,70

Právny
dôvod
pohľadávky
Zmluva

vzniku Číslo
faktúry

o odplatnom

Dlžník

Deň
zapísania
Dôvod zapísania
majetku
do
majetku do súpisu
podstaty

BEST SERVICES s.r.o., so sídlom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3.

126.046,70
postúpení pohľadávky zo dňa €
21-03-2016

Konkurzy a reštrukturalizácie
Jantárova 30, 040 01 Košice, IČO: 26.04.2022
44 048 238

Deň vydania: 29.04.2022
§ 67 ods.1 a) ZKR

K025312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 1236 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Renáta Burgerová
Sídlo správcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/343/2021 S2048
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/343/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35
724 803, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 1.333,47 EUR.
JUDr. Renáta Burgerová

K025313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 178 / 8, 076 13 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/230/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/230/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Michal Balog, nar. 26.05.1973, Obrancov mieru 178/8, 076 43 Čierna
nad Tisoutýmto oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, ako uplynie základna príhlasovacia lehota, a
ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
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Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 228/2021 zo dňa
29.11.2021; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K025314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kárpáty Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 29 / 30, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1966
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Jozef Kárpáty, nar. 23.01.1966, P. O. Hviezdoslava 29/30, 079 01 Veľké
Kapušanytýmto oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, jako uplynie základna
príhlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, jako
takéto šetrenia uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko splnil rozvrh výťažku. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje“

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

K025315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereščák Bohuslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 49, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1973
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
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Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/312/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/312/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Ing. Bohuslav Vereščák, nar. 15.09.1973 Kysak 49, 044 81 Kysak, týmto
oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, ako uplynie základna príhlasovacia lehota, a
ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
(všeobecnej podstate) a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na
ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 21/2022 zo dňa
01.02.2022; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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