Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

K026564
Spisová značka: 31K/15/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ZBG, s. r. o., so sídlom Zámocká 34, 811 01
Bratislava, IČO: 35 707 763, pr. zast.: JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom Sliezska 9, 831 01 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka: ZBG, s. r. o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 35 707
763, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka: ZBG, s. r. o., so sídlom Zámocká 34, 811 01
Bratislava, IČO: 35 707 763.
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: JUDr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Bajkalská
21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1626.
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. 256/2022 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)
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
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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).
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)
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Okresný súd Bratislava I dňa 28.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K026565
Spisová značka: 31K/33/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kom Production s.r.o., so sídlom Elektrárenská
11905/1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 303 639, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Kom Production s.r.o., so sídlom Elektrárenská 11905/1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, IČO: 51 303 639 o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
zn. správcu S 1695, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K026566
Spisová značka: 4K/12/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu: REDbird s.r.o., so sídlom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 35 835 389, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, značka správcu: S 1755, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 24/2021, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K026567
Spisová značka: 4K/12/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REDbird s.r.o., so sídlom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 35 835 389, ktorého správcom je: LEGATOs Recovery k.s., so
sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1755, o návrhu správcu na uloženie
povinnosti na poskytnutie súčinnosti,
rozhodol
Súd vyzýva člena štatutárneho orgánu úpadcu: Mihai-Gabriel Pridie, nar.: 26.02.1969, Identifikačná karta občana
členského štátu EÚ: TM740915, Str. Labirint nr.16 sc.A et 2 ap.11, 300860 Timisoara, Rumunsko, Občan Rumunska,
na poskytnutie súčinnosti LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 1755, v rozsahu vyplývajúceho zo správcom predloženej a k uzneseniu priloženej výzvy správcu, a to do
7 dní od doručenia tejto výzvy.
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Poučenie:
Súd týmto poučuje úpadcu, ako aj členov jeho štatutárneho orgánu, že v prípade nesplnenia tejto výzvy v lehote 7 dní
odo dňa jej doručenia, súd môže rozhodnúť o ich predvedení prípadne o uložení poriadkovej pokuty vo výške až do
165.000- EUR.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 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 27.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K026568
Spisová značka: 2K/22/2012
Okresný súd Bratislava I, v konkurznej veci úpadcu: GASSTAV, spol. s r.o., so Záhumenná 546/32, 900 26
Slovenský Grob, IČO: 35 811 196, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo
námestie 1, 811 06 Bratislava, značka správcu S 1374, o odvolaní z funkcie správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, značka správcu
S 1374, z funkcie správcu úpadcu: GASSTAV, spol. s r.o., so Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 35
811 196.
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 27.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K026569
Spisová značka: 27K/9/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KORADO TRADE - TATRY, s. r. o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, IČO: 36 809 438, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
KORADO TRADE - TATRY, s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, IČO: 36 809 438
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi KORADO TRADE - TATRY, s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, Bratislava, IČO: 36 809 438.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 28.4.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K026570
Spisová značka: 33OdK/307/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Sléz, nar. 26.09.1969, trvale bytom Bulíkova
2684/21, 851 04 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: Róbert Sléz, nar. 26.09.1969, trvale bytom Bulíkova 2684/21,
851 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01
Bratislava, zn. správcu: S1224.
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. 903/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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).
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 2.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026571
Spisová značka: 33OdK/308/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eduard Horváth, nar. 30.11.1968, trvale bytom
Bebravská 5033/10, 821 07 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: Eduard Horváth, nar. 30.11.1968, trvale bytom Bebravská
5033/10, 821 07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1629.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 899/2021 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V 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
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 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 2.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026572
Spisová značka: 33OdK/309/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Kováčiková, nar. 19.06.1991, trvale bytom
Rovniankova 2475/5, 851 02 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: Eva Kováčiková, nar. 19.06.1991, trvale bytom Rovniankova
2475/5, 851 02 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1493.

Ustanovuje správcu: SKKP, k. s., so sídlom kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava, zn. správcu:

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 898/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026573
Spisová značka: 33OdK/311/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Kočišová, nar. 21.06.1996, trvale bytom
Kuchynská 291/2, 906 38 Rohožník, 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: Petra Kočišová, nar. 21.06.1996, trvale bytom Kuchynská 291/2,
906 38 Rohožník.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 10, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S1491.
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. 907/2021 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.
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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 2.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026574
Spisová značka: 33OdK/312/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Žaneta Ružičková, nar. 18.10.1987, trvale bytom
Nám. Hraničiarov 2997/2, 851 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: Žaneta Ružičková, nar. 18.10.1987, trvale bytom Nám.
Hraničiarov 2997/2, 851 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S493.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 914/2021 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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

21

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 2.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026575
Spisová značka: 2K/18/2019
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EKO-KER s.r.o., so sídlom
985 54 Lovinobaňa, Štvrť 1. mája 40, IČO: 46 059 504, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 19750/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so
sídlom kancelárie 962 23 Očová, Budovateľská 12, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných
nedoplatkov č. 1/2021 zo dňa 16. 11. 2021 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 24 890,40 eura, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 45 a č. 56 až 59
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K026576
Spisová značka: 2K/15/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu O.B.K. stavebno-obchodná
spol. s r.o., so sídlom 976 68 Heľpa, Školská 589/1, IČO: 31 603 301, správcom konkurznej podstaty ktorého je
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie, 960 01 Zvolen, Námestie SNP 37, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie, 960 01 Zvolen, Námestie SNP
37 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 300,- Eur a 20% DPH, t.j. 460,Eur, spolu 2 760,- Eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K026577
Spisová značka: 4OdK/408/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Viera Boborová, nar. 05. 11.
1967, trvale bytom Rybárska 291/13, 962 31 Sliač, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Viera Boborová, s
miestom podnikania Kollárova 889/9, 962 31 Sliač, IČO: 41 725 611, ktorého správcom konkurznej podstaty je
Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, zn.: S1914, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12,
010 01 Žilina, zn.: S1914.
II.
Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o
ustanovení nového správcu.
IV.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so
sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, zn: 1868.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K026578
Spisová značka: 4OdK/512/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Zuzana Holíková, nar. 03.
02. 1966, trvale bytom Šipice 28, 962 68 Hontianske Tesáre, podnikajúci pod obchodným menom: Zuzana Holíková,
Šipice 28, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 33 302 383, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so
sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, zn: S1590, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Marta Šusteková, bytom Hontianske Tesáre č. 3, 962 68 Hontianske Tesáre, doručené správcovi
dňa 18. 12. 2020, sa ako na prihlášku pohľadávky neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K026579
Spisová značka: 9OdK/23/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Harasztiová, nar.: 07.07.1977, bytom: Budulovská
261/14, 045 01 Moldava nad Bodvou, 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: Monika Harasztiová, nar.: 07.07.1977, bytom: Budulovská
261/14, 045 01 Moldava nad Bodvou.
II.
Zbavuje dlžníka: Monika Harasztiová, nar.: 07.07.1977, bytom: Budulovská 261/14, 045 01 Moldava
nad Bodvou, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1339.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1339; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-368/2022 na účet správcu
podstaty: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1339; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
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
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zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K026580
Spisová značka: 26K/37/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Jana Lacková, nar. 26.12.1976,
bytom Clementisova 6, 040 22 Košice, ktorého správcom je: KONRES k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova
6/3388, 040 01 Košice, značka správcu: S1651 o návrhu úpadcu na zrušenie konkurzu podľa § 102 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
takto
rozhodol
Návrh na zrušenie konkurzu pre nespĺňanie predpokladov na konkurz zamieta.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
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).
Podľa ust. § 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku, 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.
Podľa ust. § 358 Civilného sporového poriadku, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026581
Spisová značka: 30K/9/2019
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: MENA a.s., so sídlom: Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31
687 491, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005,
na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok, uznesením zo dňa 01.04.2022, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, vedených v zozname
pohľadávok u správcu konkurznej podstaty pod č. 11.2 - 11.10 v celkovej výške 130.782,20 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2022.
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Mária Lišková, vyšší súdny úradník
K026582
Spisová značka: 30K/18/2019
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: SIHO, s.r.o. v konkurze, Trieda SNP 434/88, 040 11 Košice - Západ, IČO:
31734260, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005, na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok, uznesením zo dňa 30.03.2022, potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok u správcu konkurznej podstaty pod č. 7/1 až 7/27 vo výške 444.741,20 Eur.
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2022.
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Mária Lišková, vyšší súdny úradník
K026583
Spisová značka: 30K/9/2019
Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: MENA a.s., so sídlom: Bernolákova 10, 040
11 Košice, IČO: 31 687 491, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040
01 Košice, zn. správcu: S762, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I.
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MENA a.s., so sídlom: Bernolákova 10, 040 11
Košice, IČO: 31 687 491, pre nedostatok majetku.
II.
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S762, odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, 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.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K026584
Spisová značka: 31K/12/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Šroner, nar. 16.07.1959, bytom
Vojka nad Žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, ktorého správcom je Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom
kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, IČO: 33 641 480, značka správcu S1789, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/12/2017 - 321 zo dňa 08.03.2022 na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetok úpadcu Zdenko Šroner, nar. 16.07.1959, bytom Vojka nad Žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 29.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K026585
Spisová značka: 29K/12/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Advokátska kancelária REDANT s. r. o., so sídlom
Bratislava, Konventná 6, IČO: 53 682 581, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Golden Bug Broker House
a.s. v likvidácii, so sídlom Ludanice, Mýtna Nová Ves 9, IČO: 31 643 728, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka: Golden Bug Broker House a.s.v likvidácii, so sídlom Ludanice,
Mýtna Nová Ves 9, IČO: 31 643 728, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie:
a) ktorému súdu je určené,
b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka,
d) čo sa ním sleduje a
e) podpis.
Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto
konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra dňa 29.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K026586
Spisová značka: 31K/3/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol.
s.r.o., IČO: 34 131 931, so sídlom Farská 44, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, adresa
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., IČO:
35 776 005, so sídlom: Bratislava, Cintorínska 21, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky v sume 40.059,32 eura pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 29.4.2022
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K026587
Spisová značka: 27K/1/2021
OZNAM
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: J.S. RENTA, s.r.o., so sídlom Topoľčany,
Odbojárov č. 4619/35A, IČO: 46397736, ktorého správcom je: Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie: Nitra,
Podzámska č. 2959/18A, uznesením č. k. 27K/1/2021-221 zo dňa 30.03.2022 z r u š i l konkurz vyhlásený uznesením
Okresného súdu Nitra č.k. 27K/1/2021 - 146 zo dňa 07.05.2021 na majetok úpadcu: J.S. RENTA, s.r.o., so sídlom
Topoľčany, Odbojárov č. 4619/35A, IČO: 46397736, z dôvodu, že nie sú predpoklady na konkurz. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2022.

Okresný súd Nitra dňa 2.5.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K026588
Spisová značka: 23K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SHS Building s.r.o., IČO: 44 405 375, so
sídlom: Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je: Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie:
Mostná 62, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Mgr. Veroniku Vargovú, so sídlom kancelárie: Mostná 62, 949 01 Nitra z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2022
Mgr. Nikoleta Šimáková, vyšší súdny úradník
K026589
Spisová značka: 28K/1/2020
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BARRACUDA Nitra s.r.o. ,, v konkurze“,
so sídlom Farská 12, 949 01 Nitra, IČO: 44 378 432, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, uznesením č.k. 28K/1/2020-196 zo dňa 07.04.2021 potvrdil prevod
pohľadávok v sume 1.878,60 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01
Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2022.
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2022
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K026590
Spisová značka: 31OdS/2/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Szilárd Potočka, nar. 28.06.1989, bytom Pávia 2378/21,
945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom : Szilárd Potočka, s miestom podnikania Pávia 2378/21, 945
01 Komárno, IČO: 43909540, právne zastúpený: JUDr. Gabriela Škodáčková, advokát so sídlom Župná 14, 945 01
Komárno, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom takto
rozhodol
I.
Poskytuje dlžníkovi: Szilárd Potočka, nar. 28.06.1989, bytom Pávia 2378/21, 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom : Szilárd Potočka, s miestom podnikania Pávia 2378/21, 945 01 Komárno, IČO:
43909540, ochranu pred veriteľmi.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu: Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, zn.
správcu: S1351.
IV.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať 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 (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR 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 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K026591
Spisová značka: 31OdK/86/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Bilaj, nar. 14.05.1965, bytom Kalnická 356/47, 935
38 Lok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto

rozhodol
I.
Lok.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Štefan Bilaj, nar. 14.05.1965, bytom Kalnická 356/47, 935 38
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II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
S281.

Ustanovuje správcu - JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.04.2022 vedený pod položkou registra D14 534/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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.
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K026592
Spisová značka: 31OdK/85/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zuzana Vargová, nar. 12.07.1958, bytom Agátová ulica
409/62, 951 06 Vinodol, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Zuzana Vargová, nar. 12.07.1958, bytom Agátová ulica 409/62,
951 06 Vinodol.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
S477.

Ustanovuje správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.04.2022 vedený pod položkou registra D14 539/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K026593
Spisová značka: 2K/52/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: SALEV, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Jilemnického 25, Sabinov 083 01, IČO: 36 758 914, o ustanovení správcu úpadcu, takto
rozhodol
ustanovuje za správcu úpadcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska
20A, 080 06 Prešov, IČO: 36865265.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.5.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026594
Spisová značka: 1K/12/2006
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALCO SLOVAKIA, a. s., so
sídlom Staničná 1024/7, 069 01 Snina, IČO: 36 447 625, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom
kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
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rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ALCO SLOVAKIA, a. s., so sídlom Staničná 1024/7, 069 01 Snina, IČO: 36
447 625 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 27.4.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026595
Spisová značka: 2R/2/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KFŠ - DELTA, s. r. o. v konkurze, so
sídlom Štefánikova 78, Bardejov 085 01, IČO: 36 479 411, správcom ktorého je: Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, IČO: 42026920, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 2R/2/2018-274 zo dňa 28.04.2016, ktoré má správne znieť:
„potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči
úpadcovi: KFŠ - DELTA, s. r. o. v konkurze, so sídlom Štefánikova 78, Bardejov 085 01, IČO: 36 479 411 na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej
výške 137.179,44 Eur“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026596
Spisová značka: 2K/18/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina, so sídlom
Partizánska 1057/21, Snina 069 01, IČO: 31 726 682, správcom ktorého je: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina, so sídlom Partizánska 1057/21, Snina
069 01, IČO: 31 726 682 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026597
Spisová značka: 2K/2/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JM plus SK, s. r. o. v konkurze, so
sídlom Československých letcov 1632/24, Ľubotice 080 06, IČO: 44 817 606, správcom ktorého je: Správcovská a
konzultačná, k. s., so sídlom kancelárie Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad, IČO: 53089570, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného
konania, takto
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rozhodol
p r i p ú š ť a vstup: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: JM plus SK, s. r. o. v konkurze, so sídlom Československých letcov
1632/24, Ľubotice 080 06, IČO: 44 817 606, namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, v celkovom rozsahu pohľadávok vo
výške 7.917,94 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 28.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026598
Spisová značka: 2K/9/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HERALD SUN, a.s. v konkurze, so
sídlom Dolný Smokovec 29, Vysoké Tatry 059 81, IČO: 46 372 202, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Gaľová, so
sídlom kancelárie Jarková 14, 080 01 Prešov, o návrhu správcu, takto
rozhodol
vyzýva Irenu Kažmirskú, bytom Antona Bernoláka 1186/4, 071 01 Michalovce, aby správcovi do siedmich dní od
doručenia tejto výzvy poskytla ním požadovanú súčinnosť a to tak, že správcovi poskytne informácie ohľadom
zmeniek špecifikovaných v odôvodnení tohto uznesenia, najmä nech uvedie, či ide o zmenky, ktoré boli naozaj
vystavené v prospech pána Matúša Mitra, či eviduje súdny spor, ktorého predmetom sú v odôvodnení špecifikované
nároky a ak áno, nech uvedenie čísla konaní a špecifikáciu súdu, na ktorom sa tieto spory vedú. Zároveň nech
správcovi v rovnakej lehote zašle akékoľvek listiny, ktoré sa týkajú týchto zmeniek a pohľadávky.
Zároveň ju poučuje, že ak ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd mu môže uznesením na základe
návrhu správcu uložiť pokutu do výšky 3.300,-Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Výzva sa v zmysle § 199 ods. 4 ZKR považuje za doručenú zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 29.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026599
Spisová značka: 2K/2/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIOENERGY SK, s.r.o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 46 521 585, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok , ktorého predbežným správcom je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská
6210/21, Humenné 066 01, IČO: 37944924, takto
rozhodol
predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 2.5.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K026600
Spisová značka: 40K/4/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti STAVOPORT s.r.o. so sídlom I.
Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO 46 171 428, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú
spoločnosť STAVOPORT s.r.o. so sídlom I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO 46 171 428, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
STAVOPORT s.r.o. so sídlom I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO 46 171 428.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 Trenčín dňa 2.5.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026601
Spisová značka: 25K/13/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Tisoczký, nar.
04.08.1974, Vydrany 244, 930 16 Vydrany, správcom ktorého je Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/13/2015-234 zo dňa 07.04.2022 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Štefan Tisoczký, nar. 04.08.1974, Vydrany 244, 930 16 Vydrany, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.04.2022.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 02.05.2022
JUDr. Patrik Zolvík, vyšší súdny úradník
K026602
Spisová značka: 25K/1/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RJ CORP s.r.o., IČO: 46 992 146, so
sídlom Halenárska 3, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33985/T,
správcom majetku ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, o návrhu na
povolenie vstupu nového veriteľa do konkurzného konania, uznesením č. k.: 25K/1/2018 - 205 zo dňa 31.03.2022,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.04.2022, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
(Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava), v rozsahu pohľadávok v celkovej
výške 358.055,98 Eur, vedených v zozname pohľadávok pod č. 3/1 - 3/15.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2022.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 02.05.2022
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JUDr. Patrik Zolvík, vyšší súdny úradník
K026603
Spisová značka: 28K/6/2018
OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mdiet, s.r.o., Moyzesova 8, 921 01
Piešťany, IČO: 47 209 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
32070/T,správcom ktorého je: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, značka
správcu: 1210, uznesením č.k.: 28K/6/2018 - 200 zo dňa 23.03.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
04.04.2022, potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky v celkovej výške v celkovej výške 214 Eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 210.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2022.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.04.2022
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník
K026604
Spisová značka: 2OdK/100/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gizela Dotková, nar.: 29.11.1956, trvale bytom A. Pietra
399/25, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin,
IČO: 42 062 365, značka správcu: S1218, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu : Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, IČO:
42 062 365, značka správcu: S1218.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, IČO: 42
071 054, značka správcu: S621.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie ul.
Republiky 16, 010 01 Žilina, IČO: 42 071 054, značka správcu: S621.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia 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.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), 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 Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K026605
Spisová značka: 2K/5/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TELUM, s.r.o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831
01 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 248 281, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: TELUM, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava- mestská časť Nové
Mesto, IČO: 45 248 281, predbežného správcu: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44
915 691.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20 dní a do 28
dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný
predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K026606
Spisová značka: 3R/2/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SCP PAPIER, a.s., so sídlom Mostová 5358/29, 034 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ružomberok, IČO: 36 373 583, uznesením 3R/2/2022-131 zo dňa 4.4. 2022 zastavil reštrukturalizačné konanie voči
dlžníkovi.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 26.4. 2022.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Karina Morgošová, vyšší súdny úradník
K026607
Spisová značka: 3K/7/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu: Branislav Jaššo, nar. 14.08.1974, bytom Ondráškov dvor
89/7, 010 03 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, o
návrhu správcu na odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Odvoláva:
Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin z funkcie správcu úpadcu
Branislav Jaššo, nar. 14.08.1974, bytom Ondráškov dvor 89/7, 010 03 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K026608
Spisová značka: 3OdK/39/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Lovas, nar.: 19.07.1975, trvale bytom 029 64 Oravská
Jasenica 287, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Peter Lovas, s
miestom podnikania 029 64 Oravská Jasenica 287, IČO: 37 729 021, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Lovas, nar.: 19.07.1975, trvale bytom 029 64 Oravská
Jasenica 287.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, IČO: 42 062
365, značka správcu: S1218.
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
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(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
27.04.2022, vedený pod položkou registra 276/2022, 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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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.
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 Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K026609
Spisová značka: 3OdK/40/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Rajčanová, nar.: 23.07.1974, trvale bytom Sklené 148,
038 47 Sklené, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841
Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Rajčanová, nar.: 23.07.1974, trvale bytom Sklené 148,
038 47 Sklené.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01
Martin, značka správcu: S1162.
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
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 ).
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
28.04.2022, vedený pod položkou registra 282/2022, 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).
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).
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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
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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
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alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K026610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marguš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 532 / 50, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/43/2022 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/43/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Benko, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín 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 možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky:02/32202122 alebo emailom na adrese: marek.benko@akss.sk
JUDr. Marek Benko, správca

K026611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marguš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 532 / 50, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/43/2022 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/43/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Benko, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK08 8330 0000 0029 0173 0990 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Marguš
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Marek Benko, správca
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K026612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marguš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 532 / 50, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/43/2022 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/43/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables

Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!

Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

Invitation à produire une créance. Délais à respecter

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
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Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai

Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar

Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Bratislava I 27OdK/43/2022 zo dňa 25.04.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Benko.

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Bratislava I No.
27OdK/43/2022 and promulgated in the Commercial bulletin No. 83/2022 from 02.05.2022 proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marek Benko as the administrator (the legal guardian of the
bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
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h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;

c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

e. the nature of the claim;

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration

h. number; and

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

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

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Marek Benko. správca (administrator)

K026613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budjašová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 2481/12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Pribinova 20, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/37/2022 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/37/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Pribinova 20, 811 09 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín 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 možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky:+421 908 112 512 alebo emailom na adrese: prachova.silvia@gmail.com
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K026614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budjašová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 2481/12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Pribinova 20, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/37/2022 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/37/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK26 8330 0000 0025 0080 5998 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Budjašová
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K026615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budjašová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 2481/12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Pribinova 20, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/37/2022 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/37/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables

Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
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Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!

Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

Invitation à produire une créance. Délais à respecter

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai

Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar

Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
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Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Bratislava I 27OdK/37/2022 zo dňa 25.04.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. RNDr. Silvia Prachová

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Bratislava I No.
27OdK/37/2022 and promulgated in the Commercial bulletin No. 83/2022 from 02.05.2022 proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. RNDr. Silvia Prachová as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
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zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
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c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;

c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
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e. the nature of the claim;

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration

h. number; and

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

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

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. RNDr. Silvia Prachová. správca (administrator)

K026616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janata Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 3138 / 5, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/212/2021 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/212/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Uznesením Okresného súdu v Bratislave I zo dňa 12.04.2022, spis. 31OdK/212/2021, vyhlásil konajúci súd
konkurz na majetok dlžníka: Martin Janata, nar. 13. 07. 1978, trv. byt. Bazovského 3138/5, 841 01 Bratislava –
Dúbravka. Súdom ustanovený správca úpadcu JUDr. Tomáš Kozovský so sídlom Björnsonova 8, 811 05
Bratislava, značka správcu: S 467, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v úradných hodinách
v pracovných dňoch PO – PIA od 8,30 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,30 hod. na základe
predchádzajúceho telefonického: č.t. +421252493831 alebo mailového: sekretariat@kozovsky.sk dohovoru.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K026617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janata Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 3138 / 5, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/212/2021 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/212/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.04.2022, spis. zn.:
31OdK/212/2021 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Janata, nar. 13. 07. 1978, trv. byt. Bazovského
3138/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika, zároveň ustanovil do funkcie správcu JUDr. Tomáša
Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika a súčasne vyzval veriteľov, aby si prihlásili
svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika,
pričom 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.
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.
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.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že aj veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným
právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať.
Tlačivo prihlášky je možné si stiahnuť na web stránke Nariadenie (EÚ) 2015/848 – insolvenčné konanie.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca
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Translation :
Let us inform you that by Resolution of the District Court Bratislava I of 12 April 2021, file no. 31OdK/212/2021 the
court declared bankruptcy on the property of the debtor Martin Janata, nar. 13. 07. 1978, trv. byt. Bazovského
3138/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovak Republic, and simultaneously appointed JUDr. Tomáš Kozovský,
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovak Republic as the bankruptcy trustee, and simultaneously called upon
creditors to register their receivables within 45 days from the day of declaration of bankruptcy.
Receivables that are not a “receivable against the bankruptcy estate“ (receivables against the bankruptcy estate
are receivables arising after declaration of bankruptcy) are exercised within bankruptcy proceedings by
registration. One counterpart of registration application shall be filed with the bankruptcy trustee as JUDr. Tomáš
Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovak Republic, and shall be sent and delivered within the basic
registration period of 45 days from the day of declaration of bankruptcy. If a creditor delivers the registration
application to the trustee later, the application is considered valid, however, such a creditor has no voting right.
A registration application shall be filed via the prescribed form and shall contain essential features, otherwise it
shall not be accepted. The essential features of an application are as follows:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

name, surname and address, or business name and registered seat of the creditor,
name, surname and address, or business name and registered seat of the debtor in bankruptcy,
legal grounds of the receivable,
order of satisfaction of the receivable from the general estate,
total sum of the receivable,
signature.

A registration application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. A creditor that
maintains accountancy shall state whether the receivable is registered in accountancy and in what extent or the
reasons why the receivable is not registered in accountancy.
We would like to bring to your attention that creditors with priority receivables or receivables protected by
proprietary rights (rights in rem) have also the duty to register their receivables.
The application form template can be downloaded on the website Regulation (EU) 2015/848 — insolvency
proceedings.
JUDr. Tomáš Kozovský, Trustee in Bankruptcy

K026618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janata Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 3138 / 5, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/212/2021 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/212/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: Martin Janata, nar. 13. 07. 1978, trv. byt. Bazovského 3138/5, 841 01
Bratislava - Dúbravka, spis. 31OdK/212/2021, 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 týmto oznamuje bankový účet vedený v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK86
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7500 0000 0002 0274 8383, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K026619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polakovičová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 671, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/22/2022 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/22/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, týmto ako správca
dlžníka: Jitka Polakovičová, nar.: 27.10.1978, Plavecký Štvrtok 671, 900 68 Plavecký Štvrtok (ďalej aj ako
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Ing. Róbert Baran, k. s., správca

K026620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polakovičová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 671, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/22/2022 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/22/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava týmto ako správca
dlžníka: Jitka Polakovičová, nar.: 27.10.1978, Plavecký Štvrtok 671, 900 68 Plavecký Štvrtok (ďalej aj ako
„Dlžník“) (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
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náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
Ing. Róbert Baran, správca

K026621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ledvényiová Alexanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toplianska 20, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/16/2018 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/16/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o výsledku I. kola ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.01.2018, č. k.: 8OdK/16/2018 (ďalej ako ,,uznesenie 1“),
v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Alexandra Ledvényiová, dátum narodenia: 07.05.1971, trvalý pobyt:
Toplianska 20, 821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810
05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka:
Alexandra Ledvényiová, dátum narodenia: 07.05.1971, trvalý pobyt: Toplianska 20, 821 07 Bratislava, (ďalej
ako „dlžník“) bol JUDr. Jozef Griščík ustanovený za správcu dlžníka.
Dňa 08.03.2019 bol v Obchodnom vestníku č. 48/2019 zverejnený Súpis všeobecnej podstaty (ďalej len
,,ponúkaný majetok“), ktorý tvorili súpisové položky č. 1 – 2.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.04.2019, č. k. 8OdK/16/2018 (ďalej ako ,,uznesenie 2“) bol
JUDr. Jozef Griščík odvolaný z funkcie správcu a Mgr. Michal Mihálik, PhD. bol ustanovený za správcu dlžníka.
Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 12.04.2019.
Dňa 04.04.2022 v Obchodnom vestníku č. 65/2022 bolo zverejnené Oznámenia súvisiace so speňažovaním
majetku podliehajúceho konkurzu (ďalej len ,,oznámenie“), ktorým správca vyzval záujemcov na predloženie
písomnej ponuky na odkúpenie ponúkaného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým č.
1 – 2, a to v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Posledným dňom lehoty na predkladanie písomných
ponúk bol 14.03.2022.
Správca po vyhodnotení ponúk predložených v určenej lehote týmto oznamuje, že víťaznou ponukou sa stala
ponuka záujemcu Miriama Rišková, Trenčianska 725/54, 018 51 Nová Dubnica, dátum narodenia: 29.05.1982
(ďalej len ,,záujemca“), v zmysle ktorej záujemca ponúkol kúpnu cenu za ponúkaný majetok vo výške 3.120,- EUR
a splnil podmienky ponukového konania.
V Bratislave dňa 03.05.2022
Mgr. Michal Mihálik, PhD. – správca
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K026622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PPSK invest družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 476 246
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2022 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2022
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27R/1/2022-156 zo dňa 01.04.2022, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 69/2022 zo dňa 08.04.2022, značka záznamu: K020921, súd povolil reštrukturalizáciu
dlžníka – PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 00 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
IČO: 50 476 246 (ďalej len „dlžník“) a bol som ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Peter Vrábel, správca dlžníka týmto v zmysle § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), zvolávam schôdzu veriteľov na deň 28.06.2022
so začiatkom o 9:00 hod (prezentácia veriteľov sa uskutoční od 8:50 hod) v kancelárii správcu na adrese:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, 2. poschodie.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
3. Informácia o doterajšom vývoji reštrukturalizácie, podanie informácií zo strany správcu
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZKR
5. Priestor na otázky účastníkov schôdze
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť
na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.
V Bratislave, 3.5.2022
JUDr. Peter Vrábel, správca

K026623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDbird s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A / 0, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 835 389
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti REDbird s.r.o., so sídlom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 835 389, konanie vedené na OS
Bratislava I. pod sp. zn.: 4K/12/2021, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka
uplatnená prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovného
veriteľa/nasledovných veriteľov:

Veriteľ:
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 424995000011

Prihláškou pohľadávky zo dňa 28.04.2022 doručenou dňa 29.4.2022 uplatnená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 03.05.2022 pod č. 765-824 a to nasledovne:

č.p
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

Prihlásená suma
Istina
6 000,00 €
322,40 €
1 273,00 €
464,50 €
96 241,60 €
2 584,00 €
30 969,60 €
40 270,30 €
6 763,00 €
1 757,00 €
82 485,10 €
275 747,40 €
202 154,20 €
148 068,60 €
191 496,30 €
90 649,20 €
53 957,10 €
17 247,70 €
10 856,40 €
8 494,80 €
12 448,80 €
60 635,60 €
5 489,60 €
3 039,60 €
156,00 €
338,10 €
3 059,10 €
1 097,30 €
789,10 €
53,00 €
6,70 €
2 584,00 €
4 803,90 €
7 435,90 €

Úroky
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Úroky z omešk.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Poplat. z omešk
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Náklady uplat.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Celková suma
6 000,00 €
322,40 €
1 273,00 €
464,50 €
96 241,60 €
2 584,00 €
30 969,60 €
40 270,30 €
6 763,00 €
1 757,00 €
82 485,10 €
275 747,40 €
202 154,20 €
148 068,60 €
191 496,30 €
90 649,20 €
53 957,10 €
17 247,70 €
10 856,40 €
8 494,80 €
12 448,80 €
60 635,60 €
5 489,60 €
3 039,60 €
156,00 €
338,10 €
3 059,10 €
1 097,30 €
789,10 €
53,00 €
6,70 €
2 584,00 €
4 803,90 €
7 435,90 €
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2 745,30 €
1 248,30 €
1 154,10 €
14 158,00 €
20 748,00 €
101 059,34 €
51 616,00 €
105 228,40 €
67 117,19 €
2 215,00 €
1 043,00 €
170,00 €
4 453,20 €
725,70 €
2 663,80 €
51 191,50 €
63 137,00 €
2 882,10 €
2 044,90 €
7 149,20 €
1 314,60 €
347,40 €
581,20 €
2 643,00 €
693,30 €
230,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Deň vydania: 06.05.2022
2 745,30 €
1 248,30 €
1 154,10 €
14 158,00 €
20 748,00 €
101 059,34 €
51 616,00 €
105 228,40 €
67 117,19 €
2 215,00 €
1 043,00 €
170,00 €
4 453,20 €
725,70 €
2 663,80 €
51 191,50 €
63 137,00 €
2 882,10 €
2 044,90 €
7 149,20 €
1 314,60 €
347,40 €
581,20 €
2 643,00 €
693,30 €
230,40 €

V Bratislave, dňa 03.05.2022

LEGATOs Recovery k.s.
SKP úpadcu
Správca konkurznej podstaty

K026624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOCUS PLUS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 756 288
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – mestská časť
Petržalka, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.:
1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka: LOCUS
PLUS, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 756 288 (ďalej len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 hod. do 12:00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na adrese psk@psk-ks.sk alebo na
tel. +421917 323 277.

V Bratislave, dňa 03.05.2022

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., reštrukturalizačný
správca Dlžníka

K026625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOCUS PLUS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plynárenská 7/A / 0, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 756 288
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2021
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
reštrukturalizačný správca dlžníka: LOCUS PLUS, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská
časť Ružinov, IČO: 36 756 288 (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, spis. zn.: 31R/3/2021 zo dňa 22.04.2022, bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a naša spoločnosť
Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava,
IČO: 46 333 908, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie reštrukturalizačného správcu Dlžníka.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 84/2022 zo dňa 03.05.2022.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2022. Týmto dňom bola
povolená reštrukturalizácia Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the
Restructuring trustee of the debtor: : LOCUS PLUS, s.r.o., with its registered office: Plynárenská 7/A, 821
09 Bratislava - Ružinov, Slovakia, company identification No.: 36 756 288, our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 31R/3/2021 dated on 22nd April, 2022
restructuring procedure was declared on the Debtor and our company Profesionálna správcovská
kancelária, k.s., registered office at Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, Slovak Republic, company
identification No.: 46 333 908, Slovakia was appointed to the function of Restructuring trustee of the
Debtor. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV
84/2022 dated on 3rd May 2022.
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This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 4th May 2022. The restructuring
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 len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese Profesionálna správcovská kancelária, k.s.,
so sídlom: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, Slovenská republika. 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 a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period the latest of 30 days beginning with the
declaration of the restructuring procedure in one copy to the address Profesionálna správcovská
kancelária, k.s., with its seat of the Office Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, The Slovak Republic. The
lodgment of the claim has to be fulfilled in prescribed form and has to provide information about the
name, surname and the domicile or business name and registered office of the creditor and of the debtor,
the legal cause of the claim and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency EUR.

Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added.

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

V / In Bratislave, dňa / on 03.05.2022
Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti / unlimited partner

K026626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Kramarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 1613/11, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1996
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/151/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/151/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Kristián Kramarik, nar. 12.09.1996, trvale
bytom Nám. Hraničiarov 1613/11, 851 03 Bratislava, týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu
sa zrušuje po splnení rozvrhu výťažku v súlade s ust. 167v ods. 1. ZKR.

Bratislava, dňa 03.05.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K026627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADALIA-SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 765 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu ADALIA-SK s.
r. o., IČO: 46 765 743, so sídlom: Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 27K/1/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 76 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky

3
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Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 06.05.2022
150
150

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

1/1
03.05.2022, majetok podliehajúci
konkurzu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

mraziarensky náves
Šenkvická cesta 11, 902 01
Pezinok
používaný,
zamoknutý,
poškodená strecha

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

JUDr. Marek Piršel, správca

K026628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sombati Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 962 / 13, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/180/2021 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/180/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca PhDr. Ján Sombati, dátum narodenia: 06.10.1955, trvalý pobyt:
Zelená_13, 900 42 Dunajská Lužná, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do
15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0911 787 837 alebo prostredníctvom mailu:
michal.mihalik@noskopartners.eu.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K026629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sombati Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 962 / 13, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/180/2021 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/180/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka PhDr. Ján Sombati, dátum narodenia: 06.10.1955, trvalý pobyt:
Zelená_13, 900 42 Dunajská Lužná, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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musí byť zložený samostatný preddavok.
Preddavok sa skladá na účet správcu:
IBAN: SK71 0900 0000 0006 3389 4016, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s.
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Mgr. Michal Mihálik, PhD. správca

K026630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILVESCO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 266 049
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2021 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA z prvého zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu: SILVESCO, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 44266049, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 4K/19/2021; zasadnutie veriteľského
výboru sa uskutočnilo v súlade s § 38 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
v platnom znení (Ďalej ako „ZoKR“).
Dátum a čas konania: 26.04.2022 o 11:30 hod
Miesto konania: kancelária správcu konkurznej podstaty, Drevárska 23, Pezinok
Prítomní:
Správca konkurznej podstaty : JUDr. Ing. Viera Fraňová,
Členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, IČO:
424995000011;
2. T.O.P. AUTO Bratislava, a. s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35721014;
3. ČSOB Leasing a. s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35704713.
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

1. Otvorenie
Správkyňa konkurznej podstaty otvorila prvé zasadnutie veriteľského výboru, skonštatovala, že veriteľský
výbor bol zvolaný v súlade s § 38 ods. 1 ZoKR a že je uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná väčšina členov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľského výboru. Správkyňa informovala členov veriteľského výboru o potrebe zvoliť si spomedzi členov
predsedu veriteľského výboru, ktorý bude riadiť činnosť veriteľského výboru.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správkyňa vyzvala členov veriteľského výboru, aby hlasovali o ustanovení jedného člena do
funkcie predsedu veriteľského výboru. Správkyňa ako prvého navrhla člena: Slovenská republika – Daňový
úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 424995000011.
Hlasovanie:
ZA – 3
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Uznesenie veriteľského výboru č.1: „Predsedom veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu SILVESCO,
s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 44266049, bol jednohlasne zvolený člen
veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava,
IČO: 424995000011.“
3. Záver
Zasadnutie veriteľského výboru sa ukončilo o 11:40 hod.
V Pezinku, dňa 26.04.2022
Vyhotovil: Viera Fraňová, správca
..................................................................................
Predseda veriteľského výboru VR

K026631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maxian Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3025/9, 851 06 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1983
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2021 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu Martin Maxian, Znievska 3025/9, 851 06 Bratislava Petržalka, správca týmto v súlade
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKaR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so
sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, v sume 24.332,03 € a 8.244,45 € prihlásená na základe prihlášky
pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok vedeného podľa § 31 ZKaR.

Bratislava 03.05.2022

Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K026632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župné nám. 3 / 0, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 629 943
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03
Bratislava, IČO: 45 629 943, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 5471/B, pred Okresným súdom Bratislava I, pod sp.zn.: 8K/7/2019
Predseda veriteľského výboru:
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „PBS, a.s.“).
Spisová značka súdneho spisu: 8K/7/2019
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019 S1436
Dátum: písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 29.04.2022
Miesto konania: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (centrála PBS, a.s.)
Čas konania: 9:00 hod.

Program:
1) Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;
2) Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s návrhom záväzného pokynu na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu úpadcu – súbor nehnuteľností – schválenie vypracovaného znaleckého posudku a stanovenie
podmienok dražby;
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3) Hlasovanie o udelení/ neudelení súhlasu na späťvzatie odvolania, pri ktorom sa možno domnievať, že bude
odmietnuté.
Prítomní:
Predseda VV: PBS, a.s.
Člen VV: Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - písomné hlasovanie zo dňa
25.04.2022
Člen VV: Real TN group s.r.o., v zast.: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš spol. s r.o. - písomné
hlasovanie zo dňa 22.04.2022

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:
Predseda veriteľského výboru PBS, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 21.04.2022 za účelom
hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 29.04.2022.
Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.
K bodu 2): Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s návrhom záväzného pokynu na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu – súbor nehnuteľností – schválenie vypracovaného znaleckého
posudku a stanovenie podmienok dražby:

Hlasovanie:
Za:
Real TN group s.r.o.
PBS, a.s.
Slovenská
Proti:
Zdržal sa: 0

republika

–

Ministerstvo

hospodárstva

Slovenskej

republiky
0

V súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté:
Uznesenie veriteľského výboru č. 1:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I, pod sp.
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zn.: 8K/7/2019, ukladá správcovi úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s., záväzný pokyn na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu - súboru nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 42/2021, pod značkou záznamu K010541, dňa 03.03.2021, ako
súpisové položky majetku por. č.: 3 a por. č.: 4, a to poverením jeho predajom dražobníka zorganizovaním dražby
podľa ust. § 92 ods. 1 písm. b) ZKR, pričom podmienky priebehu dražby vyplývajú z návrhu na uloženie
záväzného pokynu v znení, ako bol predložený členom veriteľského výboru podaním zo dňa 21.04.2022, sp. zn.:
8K/7/2019, 8K/7/2019 S1436.“

K bodu 3): Hlasovanie o udelení/ neudelení súhlasu na späťvzatie odvolania, pri ktorom sa možno
domnievať, že bude odmietnuté:

Hlasovanie:
Za:
Real
Proti:
Zdržal sa:

TN

group

s.r.o.
0

PBS, a.s.
Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

V súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 1, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 2, nebolo prijaté

Uznesenie veriteľského výboru č. 2:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I, pod sp.
zn.: 8K/7/2019, udeľuje správcovi úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s., súhlas na späťvzatie odvolania správcu úpadcu
voči rozsudku Okresného súdu Nové Zámky, č. k.: 16C/24/2018 – 534, IČS: 4418201626, zo dňa 31.05.2021, pri
ktorom sa možno domnievať, že bude odmietnuté podľa ust. § 386 písm. b) CSP.“

Na prijatie Uznesenia veriteľského výboru č. 2 nebol získaný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných
členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR.

K bodu 4): Záver:
Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto
vyčerpaný a vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené.
Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju
doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov veriteľského výboru vo forme písomného hlasovania) Okresnému
súdu Bratislava I a správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. - správca, značka správcu S
1436, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru požiada správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil
v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 29.04.2022

Predseda
PBS, a.s.

veriteľského

výboru:

K026633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KIMAT SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12 / 0, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 057 164
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 33K/4/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/4/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., správca so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1590, správca
konkurznej podstaty úpadcu: KIMAT SK s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 057 164,
sp. zn. 33K/4/2021 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Blackside, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515 v celkovej sume 182.340,37,- Eur, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K026634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 3246 / 1, 841 01 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/167/2021 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/167/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v (ďalej "ZKR")
správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na
základe tohto zistenia oznamujem, že konkurz sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku podľa §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K026635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ighomitedo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 138/231, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/38/2022 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Správca dlžníka týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu
nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese Pluhová 2, 831 03 Bratislava každý pracovný
deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K026636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ighomitedo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 138/231, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/38/2022 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/38/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre potreby popierania pohľadávok
Správca dlžníka 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]: IBAN: SK37 1100 0000
0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 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.
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K026637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 1900/2, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1976
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/11/2022 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/11/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

Druh
pozemku

1

nehnuteľná
vec

Orná pôda

6658

2

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

110

3

nehnuteľná
vec

Orná pôda

1249

4

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

118

5

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

147

6

nehnuteľná
vec

7

nehnuteľná
vec

8

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

228

9

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

35

10

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

68

11

nehnuteľná
vec

Ostatná
plocha

948

12

nehnuteľná
vec

Orná pôda

13862

Zastavaná
plocha a
nádvoria
Zastavaná
plocha a
nádvoria

Názov
Výmera
Číslo Parcelné Parcela
Štát, Obec katastrálneho
(m²)
LV
číslo
registra
územia

115

161

SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka
SR, BAm.č.
Petržalka

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Petržalka

6266

3063/45

C

53 264,00 €

8/20

Petržalka

6269

3048/3

C

110,00 €

1/20

Petržalka

6269

3055/82

C

1 249,00 €

1/20

Petržalka

6269

3059/28

C

118,00 €

1/20

Petržalka

6269

3059/32

C

147,00 €

1/20

Petržalka

6269

3060/8

C

115,00 €

1/20

Petržalka

6269

3060/12

C

161,00 €

1/20

Petržalka

6269

3092/2

C

228,00 €

1/20

Petržalka

6269

3092/4

C

35,00 €

1/20

Petržalka

6269

3102/2

C

68,00 €

1/20

Petržalka

3634

3074/27

C

379,00 €

2/100

Petržalka

3707

3063/49

C

44 358,00 €

16/100

1st restructuring, k.s., správca.

K026638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Pavol Turčáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1973
Obchodné meno správcu:
Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/475/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Pavol Turčáni, nar. 24.03.1973, trvale bytom
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 167o ods. 1 zákona
č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách vyhlasuje prvé kolo opakovanej dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 14/2021 zo dňa 22.01.2021 (súpisová položka č. 2) a zverejňuje
nasledovné oznámenie o dražbe:

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Helena Rozborová, Hlavná 1221/36, 952 01 Vráble

Dátum konania dražby:

19.05.2022

Čas konania dražby:

09:00 pozn., účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

Dražba:

I.

prvé kolo opakovanej dražby

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Nitra – katastrálny odbor, na liste vlastníctva
č. 62, okres Nitra, obec Malé Chyndice, katastrálne územie Malé Chyndice ako:
·
·
·
·

pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 96/1, o výmere 3202 m2, druh pozemku: záhrada,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/4;
pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 96/2, o výmere 693 m2, druh pozemku: záhrada,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/4;
pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 97, o výmere 1312 m2, druh pozemku: zastavané plocha
a nádvorie, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/4;
stavba: dom, súpisné číslo: 226, postavený na parcele číslo: 97, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/4

(ďalej len ako „predmet dražby“)

II. Opis predmetu dražby
Dom je umiestnený v zastavanom území obce Malé Chyndice. Vzhľadom na skutočnosť, že dom nebol
sprístupnený nebolo možné skúmať stavebnotechnický a vizuálny stav domu. Na obhliadke som zistil, že dom je
veľmi zanedbaný, už dlhodobo opustený, z vonka úplne zarastený vysokou zeleňou. Doklad o veku domu sa
nezachoval, odborný odhadom určujem rok 1955 ako rok v ktorom bol dom daný do užívania. Pre zanedbanosť a
viditeľné poruchy z exteriéru určujem životnosť stavby na 70rokov.
Dispozičné riešenie: Nie je známe.

III. Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ťarchy viaznuce na predmete dražby:
- Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava podľa geometrického plánu č. 47 029 102 - 133/2014 na pozemku C KN parc.č. 96/2 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia : 1x22 kV VN linka č. 309 na trase Rz Nitra 2 - Vráble PAL, podľa Z 2996/14. 32/14;
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100347969/2018 (Daňový úrad Bratislava) na nehnut. registra 'C'
parc.č.96/1, 96/2, 97 spolu s rod.domom s.č.226 na podiel 1/4 - Turčáni Pavol (24.03.1973), podľa P 280/18 20/18, Z 3123/18 - 40/2018;
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100758041/2018 (Daňový úrad Bratislava) na nehnut. registra 'C'
parc.č.96/1, 96/2, 97, rodinný dom s.č.226 na parc.č. 97 na podiel 1/4 - Turčáni Pavol (24.03.1973), podľa Z
4076/18, Z 3986/18 - 46/18.

IV. Opis stavu predmetu dražby

Nehnuteľnosť nebola sprístupnená.

Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, nebolo možné preskúmať stavebnotechnický a
vizuálny stav, rovnako ako aj vybavenosť a údržbu.

V. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie

Cena predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka

13.673,77 €
13.675,00 €
300,00 €
5.000,00 €

VI. Pokyny pre účastníkov dražby

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
·
·
·
·

Bezhotovostný prevod na účet Dražobníka č. SK71 7500 0000 0040 2187 1647, vedený
v Československej obchodnej banke, a.s., VS: 0121 alebo
Banková záruka.
Notárska úschova.
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobnú zábezpeku je nutné zložiť do okamihu otvorenia dražby.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
·
·
·
·

Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej záruky.
Originál alebo overená fotokópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom.

Vrátenie dražobnej zábezpeky
·
·
·
·

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
V hotovosti proti potvrdeniu o vrátení sumy zloženej dražobnej zábezpeky v prípade, ak bola dražobná
zábezpeka zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo mieste konania dražby.
Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy, ak bola dražobná zábezpeka zložená do notárskej úschovy.
Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej vystavenie bankovej záruky, ak bola dražobná
zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením podľa § 26 zákona o dobrovoľných dražbách
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet Dražobníka č.
SK71 7500 0000 0040 2187 1647, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., VS: 0121, a to do 15 dní
odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to
neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.

VII.

Obhliadka predmetu dražby

1.) 12.05.2022 od 10:00 do 12:00 hod.
2.) 13.05.2022 od 10:00 do 12:00 hod.
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0908794898.

VIII.Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník bez zbytočného odkladu po doručení notárskej zápisnice o priebehu dražby a zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením predmetu dražby odovzdá vydražiteľovi predmet dražby ako aj všetky listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke práva a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IX. Poučenie
Podľa ustanovenia § 21 ods. 2 – 6 zákona o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa
príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený
trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 tohto odseku XI Oznámenia o dražbe, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto odseku XI Oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 tohto
odseku XI Oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

JUDr. Helena Rozborová – notársky úrad

Meno:

JUDr. Helena Rozborová

Sídlo:

Hlavná 1221/36, 952 01 Vráble

Bratislava, 05.05.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K026639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinová 204/20, Pata 925 53
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/41/2022 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/41/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpis všeobecnej podstaty

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Jozef
Herák, narodený 25.08.1954, trvale bytom Malinová 204/20, 925 53 Pata, podnikajúceho pod obchodným menom
Jozef Herák, IČO: 33 890 226, s miestom podnikania 925 53 Pata 204, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 04.11.2021, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 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 len
„ZKR“) zverejňuje
súpis všeobecnej podstaty
Pohľadávka z účtu
Súpisová
hodnota
EUR

Por. Zostatková
číslo suma v EUR

Číslo účtu

1.

Slovenská sporiteľňa, a.s., so
IBAN: SK60 0900 0000
EUR sídlom Tomášikova 48, 832 37 7.001,17 eur
0006 3500 8356
Bratislava, IČO: 00 151 653

7.001,17 eur

Mena Banka

v

Dôvod
zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 03.05.2022
písm. a) ZKR

Vo Dunajskej Strede, dňa 03.05.2022
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K026640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodosiová Krasniçi Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1984
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Aneta Hodosiová Krasniçi, narodená 18.02.1984, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod
obchodným menom Aneta Hodosiová, IČO: 45 379 661, s miestom podnikania Farský rad 488/1, 930 13 Trhová
Hradská, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Halenárska 18, 917 01 Trnava
v úradných hodinách od 8.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na e-mailovú adresu: officeTT@redant.law alebo na čísle mobilného telefónu: 00421
911 682 233.
REDANT RECOVERY, k. s. správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K026641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodosiová Krasniçi Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1984
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Aneta Hodosiová Krasniçi, narodená 18.02.1984, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod
obchodným menom Aneta Hodosiová, IČO: 45 379 661, s miestom podnikania Farský rad 488/1, 930 13 Trhová
Hradská, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000
0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
REDANT RECOVERY, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K026642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Hodosiová Krasniçi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1984
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Aneta Hodosiová
Krasniçi, narodená 18.02.1984, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Aneta
Hodosiová, IČO: 45 379 661, s miestom podnikania Farský rad 488/1, 930 13 Trhová Hradská, ďalej len
„úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23OdK/73/2022 zo dňa 26.4.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of Aneta Hodosiová Krasniçi, born on 18.2.1984, residing at 932 01 Veľký Meder, originally
performing business under business name Aneta Hodosiová, ID No.: 45 379 661, place of business at Farský rad
488/1, 930 13 Trhová Hradská, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Trnava, No. 23OdK/73/2022 date of April 26th 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 2.5.2022. Dňom 3.5.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Journal on May 2nd 2022.
Bankruptcy was declared on May 3rd 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, where by as the day of publishing (delivery)
of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
report shall be considered. The debt or becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housingloan is entitled to register only if the housingloan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets of the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors
( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie
Halenárska 18, 917 01 Trnava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - REDANT RECOVERY, k. s.,
office address at Halenárska 18, 917 01 Trnava, Slovak Republic, where by it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to
his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to
besigned by the qualified electronic signature of person whitch is authorized for submission of
electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava,
Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor can not exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printedform / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim on eapplication must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
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11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of there presentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.
REDANT RECOVERY, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie / general partner
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K026643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25Odk/64/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/64/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Martin Bališ, nar. 07.07.1984, Sihotská 2416/15, Hlohovec,
preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže
bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

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

K026644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 701, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/9/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/9/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Stojková, nar. 03.10.1987, Vlčany 701, 925 84 Vlčany, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 04.04.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská
Bratislave
Slovenská
Bratislave
Slovenská
Bratislave
Slovenská

IČO:
republika - Krajský súd v
republika - Krajský súd v
republika - Krajský súd v
republika - Krajský súd v

Ulica:

Číslo: Obec

215759 Záhradnícka 10
215759 Záhradnícka 10
215759 Záhradnícka 10
215759 Záhradnícka 10

PSČ: Štát

Slovenská
republika
Slovenská
Bratislava 813 66
republika
Slovenská
Bratislava 813 66
republika
Slovenská
Bratislava 813 66
Bratislava 813 66

Prihlásená suma – Celková
suma
16,50 €
156,46 €
50 €
16,50 €
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215759 Záhradnícka 10
Bratislave
Slovenská republika - Krajský súd v
215759 Záhradnícka 10
Bratislave

Bratislava 813 66

republika
Slovenská
Bratislava 813 66
republika

Deň vydania: 06.05.2022
16,50 €
16,50 €

LawService Recovery, k.s., správca

K026645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Evelín Vangelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/73/2022 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie, kde možno nahliadať do spisu
JUDr. Marieta Katona správca dlžníka: Evelín Vangelová, nar. 27.01.1996, bytom Krivá 915/31, 930 11
Topoľníky, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
60OdK/73/2022 - 12 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, a to každý
pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 903 237 230 alebo
prostredníctvom e-mailu na pravnicka.katona@gmail.com.
JUDr. Marieta Katona - správca

K026646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Evelín Vangelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/73/2022 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/73/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, zn. správcu: S1772, správca
dlžníka Evelín Vangelová, nar. 27.01.1996, bytom Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky, v konaní č. 60OdK/73/2022 12 týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK09 7500 0000 0040 2213 8252, účet je vedený v ČSOB, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Dun.Strede, dňa 03.05.2022
JUDr. Marieta Katona - správca

K026647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Evelín Vangelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/73/2022 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
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„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k.: 60OdK/73/2022-12 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Evelín
Vangelová, nar.: 27.01.1996, trvale bytom: Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky, oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka
zbavuje všetkých dlhov a za správcu bol ustanovený JUDr. Marieta Katona, Kúpeľná 33, Dunajská Streda.
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Evelín Vangelová,
nar.: 27.01.1996, trvale bytom: Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Evelín Vangelová, bd.: 27.01.1996, address: Krivá 915/31, 930 11 Topoľníky,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava has been
declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 84/2022 dňa 03.05.2022.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 84/2022 on 03. May 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, 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
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intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BaRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu 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 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). 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.
6. 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 BaRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). 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 playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BaRA).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BaRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and 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 BaRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BaRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BaRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BaRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BaRA).
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15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BaRA).
16. 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 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. 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 BaRA). 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 BaRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Marieta Katona správca úpadcu /trustee of the bankrupt.

K026648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Julián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886 / 1, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/116/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/116/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Julián Blažek, nar. 09.07.1985, Staničná 5886/1, 917 08 Trnava (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 246/2021 zo dňa 23.12.2021
(K070220).
Iná majetková hodnota:
Poradové
číslo

Označenie

Právny dôvod vzniku pohľadávky

1.

Peňažná
pohľadávka

Rozsudok
č.k.
11C/125/2015-30
zo
25.06.2015, ktorý vydal Okresný súd Trnava

Dlžník

Súpisová
hodnota v €

dňa Diana
Macová,
nar.
20.10.1982,
1 195,- €
Vajanského 6717/8, 917 01 Trnava

(ďalej len „Pohľadávka“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Julián Blažek – POHĽADÁVKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Správca
nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak:
a. sa postupník nestane namiesto Dlžníka veriteľom Pohľadávok,
b. dlžník splnil Dlžníkovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi),
c. postúpené pohľadávky, alebo ich časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči Dlžníkovi.
Správca neručí za kvalitu postupovanej Pohľadávky, ani za jej vymožiteľnosť. Záväzná ponuka musí obsahovať:
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Pohľadávka (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Pohľadávku - Julián Blažek“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Pohľadávku.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Pohľadávku. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
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7. návrh kúpnej ceny za Pohľadávku v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Pohľadávku na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K026649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Zámečníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúč na Ostrove -, 930 03 Lúč na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/75/2022 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/75/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam správcu o možnosti nahliadania do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
Správca úpadcu Viktor Ingrid Zámečníková, nar. 09.02.1973, bytom 930 03 Lúč na Ostrove týmto oznamuje
veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení z neho požadovať za úhradu nákladov výpis na adrese
kancelárie Kukučínova č. 11, Piešťany. Úradné hodiny - pondelok až piatok 8,00-12,00 a 13,00-15,00 v čase keď
je podateľňa dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zápis do poradovníka žiadateľov možno podávať na
adrese správcu alebo telefonicky - č.t. 0337733751, príp. e-mail: s.volar@v-invest.sk
b) v súlade s čl. 40 Nar. Rady ES č. 1346/2000 z 29.05.2000 - známi veritelia úpadcu so zvyčajným miestom
pobytu, trvalým bydliskom, príp. registrovaní v členských krajinách EU sú touto cestou informovaní o vyhlásení
konkurzu.
Svoje nároky si môžu v zákonnej 45-dňovej lehote od vyhlásenia konkurzu uplatniť u správcu.

V Piešťanoch dňa 03.05.2022
JUDr. Stanislav Volár - správca
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K026650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Zámečníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúč na Ostrove -, 930 03 Lúč na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/75/2022 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/75/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu Ingrid Zámečníková, nar. 09.02.1973, bytom 930 03 Lúč na Ostrove týmto v zmysle ust. § 32
ZKR oznamuje veriteľom ktorí popierajú prihlásenú pohľadávku písomným podaním u správcu na predpísanom
tlačive v zákonnej lehote, že za každé popretie pohľadávky musí byť zložená banková kaucia vo výške 350,- € na
bankový účet správcu
SK 47 7500 0000 0040 2834 6829.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok

V Piešťanoch dňa 03.05.2022
JUDr. Stanislav Volár - správca

K026651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Nobelova 5836 / 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/88/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/88/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Róbert Herák, nar. 20.04.1985, Ulica Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava (ďalej len „Dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v
Obchodnom vestníku SR č. 196/2021 zo dňa 12.10.2021 (K053171) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR
podliehať konkurzu:
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti T.C.T. SK spol. s r.o., so sídlom Na Hlinách 20, 917 01 Trnava,
6 639,- €
IČO: 36820113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25375/T

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.”
LawService Recovery, k.s., správca

K026652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bábi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Bar 228, 930 14 Dolný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2022 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz sa končí.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K026653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 7684/78, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/119/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/119/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ladislav Mirga, narodený 27.06.1980, trvale
bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7684/78, 917 02 Trnava, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje súpis majetku:

Číslo súpisovej položky: 1

Popis: Osobné motorové vozidlo – Peugeot 206
VIN: VF32AHFZE41048171, EČV: TT218CR, rok výroby: 2000, farba vozidla: šedá metalíza.
Súpisová hodnota: 800,- €
Dôvod zapísania: § 167h 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

107

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

Bratislava, 03.05.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K026654
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Deák, narodený 23.09.1950, trvale bytom
Tehelná ulica 140/46, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 17 546 761, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.
3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava podľa nasledovného
prehľadu:
v sume 47 590,37 eur (por. č. 59)
v sume 158 688,65 eur (por. č. 60)

v sume 106,60 eur (por. č. 61)
v sume 276 104,33 eur (por. č. 62)

ktoré boli uplatnené prihláškou doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 03.05.2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K026655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samuel Pavlech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štadiónová 1423/20, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/94/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/94/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota - pohľadávka zo Zmluvy o pôžičke zo dňa 19.11.2007 zabezpečená zmenkou bez
protestu, istina 27.882,89 Eur, dlžník: Marián Bačik, Tovarnícka 1564/79, Topoľčany, súpisová hodnota 27.882,89
Eur

K026656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Bachratý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 758/4, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/69/2022 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/69/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, MBA, správca dlžníka Matej Bachratý, narodený 14.04.1989, trvale bytom Cukrovarská 758/4,
926 01 Sereď oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na:
jelinekmarian@gmail.com, alebo telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K026657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Kružlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 1, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodonotenie 1. kola verejného ponukového konania
Správca úpadcu Robert Kružlík, narodený 28.10.1947, trvale bytom 925 71 Trnovec nad Váhom konštatuje, že
ukončil 1. kolo verejného ponukového konania vyhláseného podľa § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), v ktorom sa speňažoval hnuteľný
majetok zapísaný do konkurznej podstaty.
Oznámenie o konaní 1. kola verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami speňažovania zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 75/2022 zo dňa 20.04.2022.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku.
V Šamoríne, dňa 03.05.2022
Ing. Marián Jelinek, správca

K026658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Kružlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 1, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2021 S1353
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
26OdK/162/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Robert Kružlík, narodený 28.10.1947, trvale bytom 925 71 Trnovec nad
Váhom (ďalej ako „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 66/2022 dňa 05.04.2022
pod súpisovými položkami:
Súpisová položka č. 1: Hnuteľná vec - osobný automobil OPEL ASTRA G CARAVAN, EČV: SA919BC, VIN:
W0L0TGF3518044394, dátum prvej evidencie: 1.1.2000, farba modrá, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová
hodnota 200,- Eur

Súpisová položka č. 2: Hnuteľná vec - osobný automobil SEAT IBIZA, EČV: SA367CP, VIN:
VSSZZZ6KZTR208079, farba biela, dátum prvej evidencie 5.8.1996, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota
350,- Eur

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je:
- hnuteľná vec - osobný automobil OPEL ASTRA G CARAVAN, EČV: SA919BC, VIN: W0L0TGF3518044394,
dátum prvej evidencie: 1.1.2000, farba modrá, spoluvlastnícky podiel 1/1
- hnuteľná vec osobný automobil SEAT IBIZA, EČV: SA367CP, VIN: VSSZZZ6KZTR208079, farba biela, dátum
prvej evidencie 5.8.1996, spoluvlastnícky podiel 1/1.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, Slovenská republika v zalepenej obálke
opatrenej nápisom „Konkurz Robert Kružlík – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna výška kúpnej ceny nie je stanovená.
6. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu občianskeho
preukazu.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu
IBAN: SK33 1111 0000 0067 8915 3000, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 26OdK/162/2021 a
priezvisko záujemcu.
8. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak
sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorý
ponúkne odkúpenie majetku ako celku.
10. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0905 409 848 alebo na emailovej adrese jelinekmarian@gmail.com.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Ing. Marián Jelinek, správca

K026659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamorín 0, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1936
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/62/2022/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/62/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ing. Ladislav Kovács, narodený 06.12.1936,
trvale bytom 931 01 Šamorín, týmto v súlade s 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“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Ladislav Kovács_kaucia
Výška kaucie: § 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.“

Šaľa, 03.05.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
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K026660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovecká 101 / 65, 925 52 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1975
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/10/2022 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/10/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Hudec, narodený: 16.03.1975, trvale bytom: Hlohovecká 101/65, 925
53 Pata, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hudec - accounting, IČO: 45 632 316, s miestom podnikania:
Hlohovecká 101/65, 925 53 Pata, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 21.01.2022 do 20.01.2025, v
konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/10/2022,
týmto oznamuje, že dňa 03.05.2022 zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 8/1 pohľadávku veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, Bratislava v celkovej sume 20 695,97 EUR,
prihlásenú prihláškou doručenou dňa 02.05.2022 po základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 03.05.2022
K/V insolvency, k.s., správca

K026661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Veleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 250/26, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1961
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/29/2022 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/29/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Dagmar Veleková, narodená: 04.02.1961, trvale bytom: Nová 250/26, 919
25 Šúrovce, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou
60OdK/29/2022, týmto oznamuje, že dňa 03.05.2022 zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 2/1 pohľadávku
veriteľa STEFE Trnava, s. r. o., IČO: 36 277 215, so sídlom Františkánska 16, 91732 Trnava v celkovej sume
821,39 EUR, prihlásenú prihláškou doručenou dňa 03.05.2022 po základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 03.05.2022
K/V insolvency, k.s., správca
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K026662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štepík Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2078 / 168, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/434/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/434/2018
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
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Daniel Štepík, nar. 11.05.1970, trvale bytom Rozkvet 2078/168, 017 01 Považská
Bystrica, občan SR, pod sp. zn.: 22OdK/434/2018, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Daniel Štepík, nar. 11.05.1970, trvale bytom Rozkvet
2078/168, 017 01 Považská Bystrica, občan SR, pod sp. zn.: 22OdK/434/2018, zrušuje .
V Považskej Bystrici, dňa 3. mája 2022
JUDr. Alojz Žitník, správca

K026663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmara Adote
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2015 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Mgr. Dagmara Adote, nar. 30.10.1981, Námestie Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou v
súlade s ust. § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZKR“)
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom
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K026664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Rómeo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194 / 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1998
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/126/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Rómeo Rác, nar. 15.5.1998, trvale bytom Partizánska 1194/76,
957 01 Bánovce nad Bebravou týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.:
40OdK/126/2022, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Rómeo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194 / 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1998
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/126/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Rómeo Rác, nar. 15.5.1998, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č.k.: 40OdK/126/2022 zo dňa 19.04.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Rómeo Rác, date of born: 15.05.1998, address: Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no:
40OdK/126/2022 dated on 19.04.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2022 zo dňa
26.04.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 79/2022 on
26.04.2022. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LICITOR recovery, k.s., správca

K026666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Rómeo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194 / 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1998
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/126/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Rómeo Rác, nar. 15.5.1998, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v
kancelárii správcu na adrese: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si
vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.
LICITOR recovery, k.s., správca

K026667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živčicová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorinská ulica 2138 / 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1994
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/22/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Monika Živčicová, nar. 23.03.1994, trvale bytom Javorinská ulica 2138/36, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj súbor majetku dlžníka, za najvyššie
ponúknutú cenu:

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ POZEMKY
por.č. parc. č.

druh pozemku

LV č. kat.úz.

okres

parcela
C/E

registra

výmera v m2 spoluvl. podiel súp. hodnota

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

117

Obchodný vestník 87/2022
1.

1337/1

záhrada

Konkurzy a reštrukturalizácie
386

Horná Poruba Ilava

C

954
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1/15

1 908,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAŽivčicová - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza tak, aby
bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

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, adresu bydliska, 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;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba:
úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN:
SK62 1100 0000 0029 4104 8312, VS: 22041970. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/50/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/50/2022
Súpis všeobecnej podstaty

č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
nákladné vozidlo zn. Fiat Ducato 2,3 JTD 15, EČ: NM330CD, VIN: ZFA24400007742699, kategória: N1, karoséria: BA
1
1 500,00 €
skriňová, farba: biela, objem: 2 286 cm3, výkon: 81 kW, celková hmotnosť: 3 300 kg, r. v. 2004
osobné vozidlo zn. Volkswagen Passat, EČ: NM009CT, VIN: WVWZZZ3BZXE382862, kategória: M1, karoséria: AC
2
1 000,00 €
kombi, farba: strieborná metalíza svetlá, objem: 1 896 cm3, výkon: 81 kW, palivo: NM – nafta, r. v. 1999

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K026669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Katriňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 331/8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/134/2022 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/134/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Erika Katriňáková, nar. 5.11.1973, trvale bytom
Dukelských hrdinov 331/8, 965 01 Žiar nad Hronom, vedenej na Okresnom súde v Trenčíne č. k.
38OdK/134/2022 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok –
piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese, na č. tel. 032 7715062 alebo na emailovú adresu
advokatfrano@gmail.com.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K026670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jánošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/139/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/139/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Jánošík, nar. 24.02.1988, trvale bytom Okružná 1422/8, 020 01
Púchov, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/139/2022 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
vzitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
V Považskej Bystrici dňa 3. mája 2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Žitník – správca

K026671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jánošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/139/2022S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/139/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka Peter Jánošík, nar. 24.02.1988, trvale bytom Okružná 1422/8, 020 01
Púchov, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/139/2022, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK43 7500
0000 0040 3004 9639
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici dňa 3. mája 2022
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K026672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Katriňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 331/8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/134/2022 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/134/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu Erika Katriňáková, nar. 5.11.1973, trvale bytom Dukelských hrdinov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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331/8, 965 01 Žiar nad Hronom, vedenej na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 38OdK/134/2022, týmto v súlade s
§ 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený v Tatra
banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K026673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jánošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/139/2022S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/139/2022
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./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Peter Jánošík, nar.
24.02.1988, trvale bytom Okružná 1422/8, 020 01 Púchov, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/139/2022, oznamujem,
že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/139/2022 zo dňa 27.4.2022
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 84/2022 zo dňa 3.5.2022, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za
správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Peter Jánošík, nar. 24.02.1988, trvale bytom Okružná 1422/8, 020 01 Púchov, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/139/2022, I hereby declare that it was on the debtor's property By order of the District Court Trenčín, no.
38OdK/139/2022 of 27.4.2022 published in Commercial Journal no. 84/2022 of 3.5.2022, declared bankrupt and I
was appointed as the administrator of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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).
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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).
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.
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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 Považskej Bystrici dňa 3.5.2022/ In Považská Bystrica, on 3.5.2022
JUDr. Vladimír Žitník, správca/trustee

K026674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Paliderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Podhradie 190, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1955
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/436/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/436/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 10. 12. 2021, sp. zn. 40OdK/436/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anna Paliderová, nar. 14. 9. 1955, trvale bytom: Zemianske Podhradie 190, 913 07 Bošáca. Súd
zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 17. 12. 2021
v Obchodnom vestníku 242/2021 pod č. zverejnenia K068854, s účinkami zverejnenia od dňa 18. 12. 2021.
I. Všeobecná časť
Dňa 27. 01. 2022 bol v Obchodnom vestníku 18/2022 správcom zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka v podobe:
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
odkupná hodnota vo výške 955,97 € ku dňu 31. 12. 2021 z poistnej zmluvy č. 4203050620 - Pohrebné poistenie, od 01. 10.
1 2012 v poisťovni: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441, so sídlom: Štefanovičova 4, 955,97 €
816 23 Bratislava

Súpisová zložka majetku bola speňažená poukázaním odkupnej hodnoty poistenia (odbavného) ku dňu 01. 03.
2022 vo výške 979,54 € poisťovňou na účet správcu po zániku poistnej zmluvy.
II. Rozvrhová časť
a) výťažok so speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 979,54 €,
b) náklady konkurzu: 248,32 €,
c) nepostihnuteľná hodnota obydlia: 0,- €,
d) prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné: 0,- €,
e) zostatok vo výške 731,22 € sa rozvrhne medzi prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok:
č. pohľ. veriteľ
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004,
1
Bajkalská 30, Bratislava

prihlásené pohľadávky

zistené pohľadávky

pomer v % rozvrh

1 979,74 €

1 979,74 €

12,53 %

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

124

91,60 €

Obchodný vestník 87/2022

2
3

Konkurzy a reštrukturalizácie

R Collectors s.r.o.,
IČO: 50 094 297, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava
R Collectors s.r.o.,
IČO: 50 094 297, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava
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7 660,72 €

7 660,72 €

48,47 %

354,45 €

6 163,49 €

6 163,49 €

39,00 %

285,17 €

15 803,95 €

100,00 %

731,22 €

Podľa ustanovenia § 167u ods. 2 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Na
základe tejto skutočnosti bude od sumy pripadajúcej na uspokojenie veriteľa pri realizácii rozvrhu odpočítaná
suma poplatku za každý jednotlivý prevod finančných prostriedkov na účet/účty veriteľa vo výške 0,20 €, ako aj
náklady na zistenie účtu/účtov veriteľa.
Nitra 03. 05. 2022
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Katriňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 331/8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/134/2022 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/134/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Erika Katriňáková, nar.
5.11.1973, trvale bytom Dukelských hrdinov 331/8, 965 01 Žiar nad Hronom, vedenej na Okresnom súde
v Trenčíne č. k. 38OdK/134/2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2022 dňa 03.05.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len
SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, Slovenská republika k sp. zn. 38OdK/134/2022. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
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
pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
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 pohľadávku, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.
JUDr. Vladimír, Fraňo, správca
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Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated May 2015, as the bankruptcy truste of
Erik Katriňáková, born 05.11.1973, adress Dukelských hrdinov 331/8, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak
republic. I am obligatetto inform you that with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 38OdK/134/2022
published in the Government Journal No 84/2022 on 03.05.2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in
one original to the adress JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovak Republic, to the file No. 38OdK/134/2022. Registration that not be delivered on time will be considered
as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with
lodged claims. Creditors with claims secured with securites have to lodge their claims with securite in a time
perion of 45 days beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain
conditions or creditors who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with
security rigthapplicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to
be filed in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will
not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the
registration of his claim the information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the
creditor and of the Bankrupt, the legals 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 registration form which has to provide information about 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 belodged separately. Creditors whose claim depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the
legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro,
amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate
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 Slovak
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy truste with professional diligence.
Dokuments poving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In casa a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does
not have a seat or an adress of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat
in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to truste or District court can not be
correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the
documents ot the Bankrupt.
JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee

K026676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svitok Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 518 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/328/2021 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/328/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Robert Svitok, nar. 20.10.1976, trvale bytom
Duklianska 518/20, 972 51 Handlová, podnikajúci pod obchodným menom Robert Svitok s miestom
podnikania Duklianska 518/20, 972 51 Handlová, IČO:41 599 225, sa k o n č í.

Dôvod:
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.

V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na dlžníka Robert Svitok, nar. 20.10.1976, trvale
bytom Duklianska 518/20, 972 51 Handlová, podnikajúci pod obchodným menom Robert Svitok s miestom
podnikania Duklianska 518/20, 972 51 Handlová, IČO:41 599 225 končí.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K026677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtěch Tarkay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/39/2022 S 1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/39/2022
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
Podľa zoznamu majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia správcu, správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Vojtěch Tarkay, nar. 30. 01. 1978, trvale
bytom Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice, podnikajúci pod obchodným menom Vojtěch Tarkay – PAŤKO,
s miestom podnikania Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice, IČO: 53 772 342, zrušuje.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca
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K026678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komár Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 327 / 45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/57/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/57/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Adam Komár, nar. 10.01.1997, trvale bytom
Údernícka 327/45, 972 51 Handlová, sa k o n č í.

Dôvod:
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.

V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na dlžníka Adam Komár, nar. 10.01.1997, trvale
bytom Údernícka 327/45, 972 51 Handlová končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K026679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machavová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Hodžu 395/10, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/45/2022 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/45/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka
Iná majetková hodnota: 1.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 210,00,-EUR

názov: Peňažná hotovosť

spoluvlastnícky podiel: 1/1
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V Považskej Bystrici, 25.4.2022
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K026680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlové 68, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2022 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Jozef Baláž , nar. 24.03.1982 , trvale bytom Orlové 68 , 017 01
Považská Bystrica , SR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca

K026681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlové 68, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2022 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Jozef Baláž , nar. 24.03.1982, trvale bytom
Orlové 68 , 017 01 Považská Bystrica , Slovensko, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v UniCredit bank a. s., číslo účtu: 1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935 1003., VS:
401412022 . Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
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pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Danica Birošová – správca

K026682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlové 68, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2022 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
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Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
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languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Jozef Baláž , nar. 24.03.1982 , trvale bytom Orlové 68 , 017 01 Považská Bystrica , Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/141/2022 zo dňa 26.04.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 40OdK/141/2022 dated on 26h of April 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Jozef Baláž , date of birth 24.03.1982, domicile Orlové 68 , 017 01 Považská Bystrica ,Slovakia
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.05.2022. Dňom
04.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 03th of May 2022. Bankruptcy was
declared on 04th of May 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
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debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška 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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of 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
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satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 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.
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JUDr. Danica Birošová, správca

K026683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prohászková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/469/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/469/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka
Iná majetková hodnota: 1.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 240,00,-EUR

názov: Peňažná hotovosť

spoluvlastnícky podiel: 1/1

V Považskej Bystrici, 3.5.2022
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K026684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kapitán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príles 1604 / 119, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/230/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/230/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Na základe ust. § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o konkurze") správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty. Správca súčasne uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
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Podľa § 167l ods. 1 zákona o konkurze má veriteľ právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

K026685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pollák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 053 11 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/1/2022 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/1/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Stanislav Pollák, dátum nar.: 18.06.1986, trvale bytom 053 11 Nové Mesto
nad Váhom (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K026686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dolník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/16/2022 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Martin Dolník, dátum nar.: 12.03.1993, trvale bytom 972 51 Handlová (ďalej
len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil
náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K026687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1166 / 26, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/21/2022 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/21/2022
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 26.01.2022, sp. zn. 38OdK/21/2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Miloš Tóth, narodený: 22.03.1984, trvale bytom Janka Kráľa 1166/26, 958 06
Partizánske (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 21/2022, dňa 01.02.2022 pod položkou
K006340.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal podľa § 167v
ods. 1 ZKR.
V Trenčíne, dňa 03.05.2022
JUDr. Otto Markech, správca

K026688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1278 / 1, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/440/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/440/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Všeobecná
Pozemok
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
pozemok registra KN C, parcelné číslo 70/4
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2,
k.ú. Lužianky, Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV
č. 422, v podiele 1/6
pozemok registra KN C, parcelné číslo 70/6
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2,
k.ú. Lužianky, Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV
č. 422, v podiele 1/6
pozemok registra KN C, parcelné číslo 87/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2,
k.ú. Lužianky, Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV
č. 470, v podiele 17/1680
pozemok registra KN C, parcelné číslo 87/9
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 583 m2,
k.ú. Lužianky, Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV
č. 901, v podiele 11/1050
pozemok registra KN C, parcelné číslo 86
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 237 m2,
k.ú. Lužianky, Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV
č. 902, v podiele 23/2520
pozemok registra KN C, parcelné číslo 85/2
záhrada o výmere 302 m2, k.ú. Lužianky, Okres
Nitra , Obec: Lužianky , LV č. 903, v podiele
14/504
pozemok registra KN C, parcelné číslo 250/1
orná pôda o výmere 900 m2, k.ú. Lužianky,
Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV č. 996, v
podiele 1/42
pozemok registra KN E, parcelné číslo 244/2,

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

10.00

Nie

10.00

Nie

5.00

Nie

5.00

Nie

5.00

Nie

5.00

Nie

40.00

Nie
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Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata
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orná pôda o výmere 2119 m2, k.ú. Lužianky,
Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV č. 1251, v
podiele 7/108
pozemok registra KN E, parcelné číslo 262/1,
orná pôda o výmere 3859 m2, k.ú. Lužianky,
Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV č. 1555, v
podiele 7/2160
pozemok registra KN E, parcelné číslo 251/3
orná pôda o výmere 19 m2, k.ú. Lužianky, Okres
Nitra , Obec: Lužianky , LV č. 1760, v podiele
1/42
pozemok registra KN E, parcelné číslo 659/1,
orná pôda o výmere 341 m2, k.ú. Lužianky,
Okres Nitra , Obec: Lužianky , LV č. 2768, v
podiele 1/72

Deň vydania: 06.05.2022

200.00

Nie

30.00

Nie

5.00

Nie

10.00

Nie

K026689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čutora Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 2142 / 19, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/68/2022 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/68/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Pavol Čutora, nar.
7.1.1959,
trvale bytom Piešťanská 2142/19, 911 01 Trenčín, 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
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 03. mája 2022, JUDr. Barbora Koncová, LL. M. správca

K026690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rošková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 182, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/4/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/4/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Zdenka Rošková, rod. Mašková, nar. 02.01.1984, trvale bytom 916 41
Dolné Srnie 182, Slovenská republika (ďalej tiež len „Dlžník“) týmto oznamuje, že dňa 29.04.2022 bola na účet
správcu zložená suma 500,- Eur na úhradu preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
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nákladov spojených s vedením konania.

V Púchov, 03.05.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K026691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rošková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 182, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/4/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/4/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Zdenka Rošková, rod. Mašková, nar. 02.01.1984, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 182, Slovenská
republika (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka:
38OdS/4/2022, zo dňa 4.4.2022 bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 38OdS/4/2022 dated on 4th of April 2022 was provided protection against the debtor's creditors –
Zdenka Rošková, date of birth 02.01.1984, domicile: Dolné Srnie 182, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 69/2022 dňa 08.04.2022.
Dňom 09.04.2022 bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi.
This
resolution
of
the
District
Court
Trenčín
was
published
on
the
08th
April 2022, 69/2022. Protection against the debtor's creditors was provided from the 09th of April 2022.

of

Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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 No. 2015/848 dated 20th of
May 2015.
In Púchov, 03.05.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Katarína Štrbáňová, správca- trustee

K026692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 182, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/3/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/3/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Milan Roško, nar. 16.11.1977, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 182, Slovenská republika (ďalej tiež len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdS/3/2022, zo dňa
4.4.2022 bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 38OdS/3/2022 dated on 4th of April 2022 was provided protection against the debtor's creditors –
Milan Roško, date of birth 16.11.1977, domicile: Dolné Srnie 182, Slovakia.
Toto Uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 69/2022 dňa 08.04.2022.
Dňom 09.04.2022 bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi.
This
resolution
of
the
District
Court
Trenčín
was
published
on
the
08th
April 2022, 69/2022. Protection against the debtor's creditors was provided from the 09th of January 2022.

of

Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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 No. 2015/848 dated 20th of
May 2015.
In Púchov, 03.05.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca- trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 182, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/3/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/3/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Milan Roško, nar. 16.11.1977, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 182,
Slovenská republika (ďalej tiež len „Dlžník“) týmto oznamuje, že dňa 29.04.2022 bola na účet správcu zložená
suma preddavku 500,- Eur na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
vedením konania.

V Púchov, 03.05.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K026694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jestrebský Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nevidzany 88, 972 27 Nevidzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/323/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/323/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu: Štefan Jestrebský, nar. 14.01.1974, trvale bytom 972 27 Nevidzany 88, občan
Slovenskej republiky, vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/323/2021, oznamuje v
súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí
z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 03.05.2022 JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčiar Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 325, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/248/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/248/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu: Jozef Hrnčiar, nar. 28.07.1973, trvale bytom 913 03 Drietoma 325, občan Slovenskej
republiky, vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/248/2021, oznamuje v súlade s
ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 03.05.2022 JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K026696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1278 / 1, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/440/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/440/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kollár, nar. 04.08.1962, trvale bytom Horská 1278/1, Partizánske 958
06 , týmto oznamuje všetkým účastníkom konania sp.zn. 38OdK/440/2021, že v súlade s ustanovením §28 ods. 3
zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásenú
sumu po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.1
Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s. so sídlom Vajnorská 100/A , Bratislva - Nové Mesto , IČO: 47967692
Prihlásená suma celkom: 416,79.-eur

K026697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 442, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1993

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/285/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/285/2021
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 Jana Horvátová, nar. 25.06.1993, trvale bytom 916 27 Častkovce 442, 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.

K026698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RGOGETECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 17 / 0, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 097
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku
peňažná pohľadávka

Podstata
Všeobecná podstata

Názov
zostatok preddavku

Súpisováhodnota [EUR]
1089,26

Zabezpečenie
Nie

K026699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotrba Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 1298 / 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/68/2022 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Slavomír Kotrba, nar. 26.02.1968, trvale bytom Rastislavová 1298/1, Bánovce nad
Bebravou 957 01 , na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
40OdK/68/2022 zo dňa 15.03.2022, 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

K026700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotrba Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 1298 / 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

143

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/68/2022 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/68/2022
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 Slavomír Kotrba,nar. 26.02.1968, trvale bytom Rastislavova 1298/1, Bánovce nad Bebravou 95701, 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.

K026701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBA, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 307 807
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2021 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca úpadcu BBA, a.s. v
konkurze, so sídlom Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, IČO 36 307 807 (ďalej len
„Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 106h, v spojení s ustanovením 167q ods. 1 a § 167n ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), vyhlasuje
II. kolo ponukového konania
na odpredaj nasledovného súboru súpisových zložiek všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 242/2021 dňa 17.12.2021, a to:
Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota
podiel
majetku v EUR

Poradové Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
číslo
zložky majetku
1

Peňažná
pohľadávka

2

Peňažná
pohľadávka

3

Peňažná
pohľadávka

4

Peňažná
pohľadávka

5

Peňažná
pohľadávka

6

Peňažná
pohľadávka

pohľadávka voči STEELVENT 2000, Besenyoi út 8, 3527 Miskolc, Maďarsko,
IČO: 11883995, vyplývajúca z faktúry č. 20081101 vo výške istiny 2.200,- Eur,
1/1
prísl. 0,- Eur, celkom 2.200,- Eur, dátum vystavenia FA 05.11.2008, splatná do
05.12.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči PRAPOL, s.r.o., Lamačská cesta 135, 841 03 Bratislava, IČO:
35802588, vyplývajúca z faktúry č. 2008228 vo výške istiny 754,45 Eur, prísl. 0,1/1
Eur, celkom 754,45 Eur, dátum vystavenia FA 28.02.2008, splatná do
28.03.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči PRAPOL, s.r.o., Lamačská cesta 135, 841 03 Bratislava, IČO:
35802588, vyplývajúca z faktúry č. 2008204 vo výške istiny 984,53 Eur, prísl. 0,1/1
Eur, celkom 984,53 Eur, dátum vystavenia FA 06.02.2008, splatná do
06.03.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči PAPO, s.r.o., Španičná ulica 400/26, 919 09 Bohdanovce nad
Trnavou, IČO: 36245798, vyplývajúca z faktúry č. 20080128 vo výške istiny
1/1
714,- Eur, prísl. 0,- Eur, celkom 714,- Eur, dátum vystavenia FA 29.01.2008,
splatná do 01.03.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči COBRIAL, spol. s r.o., 908 75 Studienka 158, IČO: 34103490,
vyplývajúca z faktúry č. 20081137 vo výške istiny 481,32 Eur, prísl. 0,- Eur,
1/1
celkom 481,32 Eur, dátum vystavenia FA 28.11.2008, splatná do 12.12.2008,
právny dôvod: preprava
pohľadávka voči COBRIAL, spol. s r.o., 908 75 Studienka 158, IČO: 34103490,
vyplývajúca z faktúry č. 20081106 vo výške istiny 331,94 Eur, prísl. 0,- Eur,
1/1
celkom 331,94 Eur, dátum vystavenia FA 05.11.2008, splatná do 19.11.2008,

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €
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7

Peňažná
pohľadávka

8

Peňažná
pohľadávka

9

Peňažná
pohľadávka

10

Peňažná
pohľadávka

11

Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie

právny dôvod: preprava
pohľadávka voči COBRIAL, spol. s r.o., 908 75 Studienka 158, IČO: 34103490,
vyplývajúca z faktúry č. 20081010 vo výške istiny 398,33 Eur, prísl. 0,- Eur,
1/1
celkom 398,33 Eur, dátum vystavenia FA 15.10.2008, splatná do 29.10.2008,
právny dôvod: preprava
pohľadávka voči LUCIA TRANSPORT s.r.o., Fedákova 42, 841 02 Bratislava,
IČO: 36354490, vyplývajúca z faktúry č. 20081129 vo výške istiny 331,94 Eur,
1/1
prísl. 0,- Eur, celkom 331,94 Eur, dátum vystavenia FA 20.11.2008, splatná do
04.12.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči LUCIA TRANSPORT s.r.o., Fedákova 42, 841 02 Bratislava,
IČO: 36354490, vyplývajúca z faktúry č. 20081020 vo výške istiny 265,55 Eur,
1/1
prísl. 0,- Eur, celkom 265,55 Eur, dátum vystavenia FA 29.10.2008, splatná do
12.10.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči LUCIA TRANSPORT s.r.o., Fedákova 42, 841 02 Bratislava,
IČO: 36354490, vyplývajúca z faktúry č. 20080902 vo výške istiny 448,12 Eur,
1/1
prísl. 0,- Eur, celkom 448,12 Eur, dátum vystavenia FA 04.09.2008, splatná do
18.09.2008, právny dôvod: preprava
pohľadávka voči LUCIA TRANSPORT s.r.o., Fedákova 42, 841 02 Bratislava,
IČO: 36354490, vyplývajúca z faktúry č. 20080803 vo výške istiny 464,71 Eur,
1/1
prísl. 0,- Eur, celkom 464,71 Eur, dátum vystavenia FA 06.08.2008, splatná do
20.08.2008, právny dôvod: preprava

Deň vydania: 06.05.2022

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Pohľadávky sa predávajú ako súbor.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – BBA – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle §
199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom
vestníku.
3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a spisovú značku 38K/16/2021 + označenie BBA a v prípade
fyzickej osoby svoje meno a priezvisko a spisovú značku 38K/16/2021 + označenie BBA. 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.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie
zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu
v príslušnom registri.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené s prevodom vlastníctva v prospech
záujemcu, znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení
Pohľadávky.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Trenčíne dňa 04.05.2022
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu BBA, s.r.o. v konkurze
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K026702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21 / 0, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Obchodné meno správcu:
4J správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S2031
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
4J správcovská kancelária, k.s. so sídlom kancelárie Lazaretská 23, Bratislava, IČO 53 648 749, značka správcu
S2031, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13 Brezová
pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, č. k. 38K/23/2013,
týmto na základe § 78 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom ku dňu
vyhlásenia konkurzu (ďalej len „ZKR“) vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 233/2013 dňa 03.12.2013 (K021771):
A: Zoznam majetku: Nehnuteľnosti - stavby/rozostavané stavby
Č. Popis stavby/Popis rozostavanej stavby Súpisné číslo Číslo listu vlastníctva Katastrálne územie Adresa s
orientačným číslom Obec Číslo parcely pozemku na ktorom stavba/rozostavaná stavba stojí Súpisová hodnota
61 Trafostanica bez 1709 Brezová pod Bradlom Staničná 267/21 Brezová pod Bradlom 1987/13 5 300,00 €

POUČENIE:
§78 ods. 5 ZKR: „Ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu
bezodkladne zo súpisu vylúči.“

4J správcovská kancelária, k.s.
JUDr. Barbora Hudeková, komplementár

K026703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubáleková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/403/2021 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/403/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
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Správca JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316
898, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1707 uskutočnil 1. kolo dražby majetku
v konkurze dlžníka Elena Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
Dražobník/Navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Macík, správca s adresou kancelárie Piaristická 276/46, 911 01
Trenčín, zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1707, správca dlžníka Elena
Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
Dátum konania dražby: 02.05.2022
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01 Trenčín
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 631/2022
Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú v podiele 1/1 nehnuteľnosti zapísané v LV č. 2896 vedenom Okresným úradom Prievidza,
odbor katastrálny pre k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza, ako v celosti byt č. 3 vo vchode 8 na 2.
poschodí, stavby bytového domu „obytný dom“, súp. č. 332, ulica Údernícka 332/8, postavenej na pozemkoch
parcely reg. KN-C parc. č. 919 o výmere 280m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vlastníctvo
zapísané pod B24 v 1/1-ine, spolu so spoluvlastníckym podielom 549 / 6608-ín spoločných častí a spoločných
zariadení bytového domu,
vo výlučnom vlastníctve dlžníka Elena Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51
Handlová
S poukazom na § 167h ods. 1 a § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, bol predmet dražby zapísaný správcom do súpisu majetku dlžníka. Podľa § 76 ods. 1 ZKR,
súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok.
Opis predmetu dražby:
Byt č. 3 na 2. poschodí, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach byt. domu č. s. 332 a na
pozemku parc. č. C-KN 919, k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza.
POPIS
Dispozičné riešenie:
Dom je postavený na ulici Údernícka v meste Handlová. Dom je štvorpodlažným objektom. Obvodové steny domu
sú tvorené murivom z pálených tehál hrúbky 450mm, bol zateplený v roku 2009 - fasády sú upravené kontaktným
zatepľovacím systémom a omietkou na báze umelých hmôt, ďalej v roku 2008 bola vykonaná rekonštrukcia
sedlovej strechy a výmena krytiny. Vnútorné omietky v dome sú hladké.
Spoločné časti:
Základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, povala, konštr. vodorovné, konštr.
zvislé, konštr. izolačné.
Spoločné zariadenia:
Práčovňa, sušiareň, kočíkareň, spol. tel. anténa, hromozvody, komíny, vodovod. prípojky, kanalizač. prípojky,
elektrické prípojky, plynové prípojky, telefónne prípojky.
Byt č. 3 na 2. poschodí:

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

147

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

Byt sa nachádza na 2. poschodí. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností (13,4 a 14,3 m2), kuchyne (13,9
m2), predsiene (3 m2), kúpeľne s WC (4,5 m2) a pivnice (4,7 m2) – č. miestnosti 7/4 umiestnenej v technickom
podlaží (na prízemí). Byt bol čiastočne rekonštruovaný priebežne od roku 2011.
Ohraničenie vlastníctva bytu: prívod stud. vody, prívod plynu, prívod el. energie.
Vnútorná inštalácia prípojky: vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky.
Vybavenie bytu
Podlahy - v izbách, v kuchyni a v predsieni laminátová plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC keramická dlažba.
Okná - plastové s vnútornými horizontálnymi hliníkovými žalúziami.
Vnútorné dvere - drevené plné a presklené v oceľových zárubniach, vstupné dvere - hladké plné v oceľovej
zárubni.
Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, v byte sa nachádza samostatné plynové kúrenie s namontovanou
meracou a regulačnou technikou,
Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,
Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - nerezové
Vnútorné povrchy - stierky s náterom, v kúpeľni s WC vyhotovený keramický obklad,
Vybavenie kúpeľne / záchodu - vaňa, akrylátové umývadlo s podumývadlovou skrinkou, kombi záchod s
nádržkou,
Vybavenie kuchyne - kuchynská linka na báze dreva s akrylátovým drezom, so zabudovanou plynovou varnou
doskou, elektrickou rúrou a odsávačom pár,
Bytové jadro - kúpeľňa s WC sú murované,
Ostatné - elektronický domový vrátnik.
Príslušenstvo bytu predstavuje pivnica s plochou umiestnená v technickom podlaží (na prízemí) bytového domu.
Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške 549 / 6608ín.
Podľa poskytnutých bol bytový dom daný do užívania v roku 1952. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný
veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Ťarchy zapísané na LV č. 2896 pre k.ú. Handlová:
Zalozne pravo v prospech ostatnych vlastnikov podla paragrafu 15 zakona c.182/1993 Zb.
Na byt č. 8/3 (vl.B 24): Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 3662/14 – VZ
1228/14
Výška zabezpečených pohľadávok neprihláseného zabezpečeného veriteľa so záložným právom viaznucim na
predmete dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s., výška pohľadávky: 15.614,12 EUR
Podľa informácií správcu, je predmet dražby užívaný osobne vlastníčkou a nie je zaťažený žiadnym nájomným
vzťahom ani inými vecnými právami tretích osôb.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
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V zmysle § 167f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na majetok podliehajúci konkurzu
nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
V zmysle § 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak bol vyhlásený konkurz, ide o
dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol
vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.
V zmysle § 167f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, exekučné záložné právo k
dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
V zmysle § 167k ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, speňažením zaťaženého majetku
zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie
práva.
Cena predmetu dražby: 31.700,00 Eur
Najnižšie podanie: 28.530,00 Eur (po znížení podľa § 16 ods. 6 ZoDD)
Cena dosiahnutá vydražením: Predmet dražby: Nebol vydražený
Výsledok dražby: Neúspešná
Licitátor: JUDr. Juraj Macík, nar. 12.01.1988, Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby: Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01 Trenčín
V Trenčíne, dňa 02. 05. 2022
JUDr. Juraj Macík, správca dlžníka Elena Kubáleková

K026704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubáleková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/403/2021 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/403/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE
Správca JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316
898, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1707 vyhlasuje 2. kolo dražby majetku
v konkurze dlžníka Elena Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
Dražobník/Navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Macík, správca s adresou kancelárie Piaristická 276/46, 911 01
Trenčín, zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1707, správca dlžníka Elena
Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
Dátum konania dražby: 17. 05. 2022
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Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01 Trenčín
Kolo dražby: 2. kolo dražby (opakovaná dražba)
Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú v podiele 1/1 nehnuteľnosti zapísané v LV č. 2896 vedenom Okresným úradom Prievidza,
odbor katastrálny pre k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza, ako v celosti byt č. 3 vo vchode 8 na 2.
poschodí, stavby bytového domu „obytný dom“, súp. č. 332, ulica Údernícka 332/8, postavenej na pozemkoch
parcely reg. KN-C parc. č. 919 o výmere 280m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vlastníctvo
zapísané pod B24 v 1/1-ine, spolu so spoluvlastníckym podielom 549 / 6608-ín spoločných častí a spoločných
zariadení bytového domu,
vo výlučnom vlastníctve dlžníka Elena Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51
Handlová
S poukazom na § 167h ods. 1 a § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, bol predmet dražby zapísaný správcom do súpisu majetku dlžníka. Podľa § 76 ods. 1 ZKR,
súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok.
Opis predmetu dražby:
Byt č. 3 na 2. poschodí, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach byt. domu č. s. 332 a na
pozemku parc. č. C-KN 919, k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza.
POPIS
Dispozičné riešenie:
Dom je postavený na ulici Údernícka v meste Handlová. Dom je štvorpodlažným objektom. Obvodové steny domu
sú tvorené murivom z pálených tehál hrúbky 450mm, bol zateplený v roku 2009 - fasády sú upravené kontaktným
zatepľovacím systémom a omietkou na báze umelých hmôt, ďalej v roku 2008 bola vykonaná rekonštrukcia
sedlovej strechy a výmena krytiny. Vnútorné omietky v dome sú hladké.
Spoločné časti:
Základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, povala, konštr. vodorovné, konštr.
zvislé, konštr. izolačné.
Spoločné zariadenia:
Práčovňa, sušiareň, kočíkareň, spol. tel. anténa, hromozvody, komíny, vodovod. prípojky, kanalizač. prípojky,
elektrické prípojky, plynové prípojky, telefónne prípojky.
Byt č. 3 na 2. poschodí:
Byt sa nachádza na 2. poschodí. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností (13,4 a 14,3 m2), kuchyne (13,9
m2), predsiene (3 m2), kúpeľne s WC (4,5 m2) a pivnice (4,7 m2) – č. miestnosti 7/4 umiestnenej v technickom
podlaží (na prízemí). Byt bol čiastočne rekonštruovaný priebežne od roku 2011.
Ohraničenie vlastníctva bytu: prívod stud. vody, prívod plynu, prívod el. energie.
Vnútorná inštalácia prípojky: vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky.
Vybavenie bytu
Podlahy - v izbách, v kuchyni a v predsieni laminátová plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC keramická dlažba.
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Okná - plastové s vnútornými horizontálnymi hliníkovými žalúziami.
Vnútorné dvere - drevené plné a presklené v oceľových zárubniach, vstupné dvere - hladké plné v oceľovej
zárubni.
Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, v byte sa nachádza samostatné plynové kúrenie s namontovanou
meracou a regulačnou technikou,
Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,
Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - nerezové
Vnútorné povrchy - stierky s náterom, v kúpeľni s WC vyhotovený keramický obklad,
Vybavenie kúpeľne / záchodu - vaňa, akrylátové umývadlo s podumývadlovou skrinkou, kombi záchod s
nádržkou,
Vybavenie kuchyne - kuchynská linka na báze dreva s akrylátovým drezom, so zabudovanou plynovou varnou
doskou, elektrickou rúrou a odsávačom pár,
Bytové jadro - kúpeľňa s WC sú murované,
Ostatné - elektronický domový vrátnik.
Príslušenstvo bytu predstavuje pivnica s plochou umiestnená v technickom podlaží (na prízemí) bytového domu.
Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške 549 / 6608ín.
Podľa poskytnutých bol bytový dom daný do užívania v roku 1952. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný
veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Ťarchy zapísané na LV č. 2896 pre k.ú. Handlová:
Zalozne pravo v prospech ostatnych vlastnikov podla paragrafu 15 zakona c.182/1993 Zb.
Na byt č. 8/3 (vl.B 24): Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 3662/14 – VZ
1228/14
Výška zabezpečených pohľadávok neprihláseného zabezpečeného veriteľa so záložným právom viaznucim na
predmete dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s., výška pohľadávky: 15.614,12 EUR
Podľa informácií správcu, je predmet dražby užívaný osobne vlastníčkou a nie je zaťažený žiadnym nájomným
vzťahom ani inými vecnými právami tretích osôb.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 167f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na majetok podliehajúci konkurzu
nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
V zmysle § 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak bol vyhlásený konkurz, ide o
dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol
vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.
V zmysle § 167f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, exekučné záložné právo k
dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
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V zmysle § 167k ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, speňažením zaťaženého majetku
zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie
práva.
Cena predmetu dražby: 31.700,00 Eur
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 35/2022 zo dňa 29.03.2022 vypracovaným
znalcom Ing. Máriou Kubišovou, Strážska cesta 10, 960 01 Zvolen, Slovenská republika podľa vyhlášky č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu predmetu dražby s
príslušenstvom na sumu 31.700,00 EUR.
Najnižšie podanie: 31.700,00 Eur
Minimálne prihodenie: 300,00 Eur
Výška dražobnej zábezpeky: 2.000,00 Eur
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (upozorňujeme
záujemcov, že lehota končí otvorením dražby) alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet dražobníka
IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333, resp. vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka IBAN: SK18
8330 0000 0026 0175 4333, s uvedením VS: IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo ak ide
o nepodnikateľa, s uvedením poznámky: ZABEZPEKA KUBALEKOVA, a to tak aby dražobná zábezpeka bola
pripísaná na účet najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej
úschovy alebo bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: sa končí otvorením dražby.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
1. pri prevode na účet – potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude
pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
2. pri vklade v hotovosti na účet – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude
pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
3. pri zaslaní poštou – potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to
pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky,
4. predloženie originálu záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa
výške dražobnej zábezpeky vydá veriteľovi z bankovej záruky JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom
kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka Elena Kubáleková, nar.
23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová, ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva
udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť
do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka,
5. predloženie originálu notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do
notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku
podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané príjemcovi z notárskej úschovy JUDr.
Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka Elena Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová, pri vklade
v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z
notárskej úschovy.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení
dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
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vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Ak bola
vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez
zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po započítaní zaplatenej dražobnej
zábezpeky, na bankový účet dražobníka IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333 a to bankovým prevodom alebo
vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa), správa
pre prijímateľa: DOPLATOK DRAZBY KUBALEKOVA, meno, priezvisko, resp. obchodné meno a to tak, aby bola
na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: dňa 13.05.2022 o 09.30 hod. a dňa 16.05.2022 o 09.30 hod. Poskytnutie ďalších
informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po dohode s dražobníkom, kontakt: 0915 265 310, e-mail:
spravca@maciklegal.sk, najneskôr 24 hodín pred určeným termínom obhliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na
vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci
vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01
Trenčín
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase
príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo vykonať obhliadku predmetu dražby. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k
predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako
dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19:
Upozorňujeme záujemcov, že priebeh dražby sa bude riadiť aktuálnymi nariadeniami platnými v mieste a čase
konania dražby. Každý účastník dražby je povinný dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19, platné v čase konania dražby
V Trenčíne, dňa 02. 05. 2022

K026705
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
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29OdK/179/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s. správca dlžníka Judita Fövényesová, nar.: 20.08.1974, bytom 943 65 Svodín (ďalej aj ako
len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa BL Telecom debt, s.r.o.,
so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45 535 108, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Istina:

511,07 €

Úroky z omeškania:

551,24 €

Náklady z uplatnenia:

195,44 €

Celková suma:

1 257,75 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peciar Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1961
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Peciar, nar. 24.07.1961, trvale bytom 945 01 Komárno, obchodné
meno: Milan Peciar- PEMAL, s miestom podnikania Vnútorná okružná 61/18, 945 01 Komárno, IČO: 11 715 022
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
Poľná 8
934 03 Levice

v úradných hodinách: pondelok - piatok od 07.00- 13.00 h.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K026707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peciar Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1961
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Peciar, nar. 24.07.1961, trvale bytom 945 01 Komárno, obchodné
meno: Milan Peciar- PEMAL, s miestom podnikania Vnútorná okružná 61/18, 945 01 Komárno, IČO: 11 715 022
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom,
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC:
UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peciar Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1961
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/80/2022 zo dňa 26.04.2022, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milan Peciar,
nar. 24.07.1961, trvale bytom 945 01 Komárno, obchodné meno: Milan Peciar- PEMAL, s miestom podnikania
Vnútorná okružná 61/18, 945 01 Komárno, IČO: 11 715 022 (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
Nitra No. 30OdK/80/2022, dated April 26th 2022, published in Commercial Journal No. 83/2022 on May 2nd
2022, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Milan Peciar, birthdate:
24.07.1961, with domicile at 945 01 Komárno Slovakia business name: Milan Peciar- PEMAL, place of
business Vnútorná okružná 61/18, 945 01 Komárno, Slovakia, company identification No.: 11 715 022.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2022 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Nitra came into force on May 3rd 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Poľná 8, 934 03 Levice, 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, Poľná 8, 934 03 Levice, company identification No.: 36 795 364 Slovakia. Applications
that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
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
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byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K026709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marčeková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kozmálovce 132, 935 21 Malé Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/38/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/38/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Jana Marčeková, nar. 02.09.1975, trvale bytom Malé Kozmálovce 132, 935 21 Malé Kozmálovce
spisová značka: 30OdK/38/2021, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok - nehnuteľnosti
Zápis do súpisu
Súpisová hodnota
Hodnota
Číslo
Deň
Dôvod
zapisovaného
súpisovej
Spoluvlastnícky
Opis súpisovej zložky majetku
zapísania zapísania majetku stanovená
zložky
podiel dlžníka
majetku
majetku
vlastným odhadom
majetku
správcu v EUR
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 830 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, okres
1
1/12
2.2.2022 § 167h ZKR
776,25 €
Levice, obec Malé Kozmálovce, katastrálne územie Malé
Kozmálovce: pozemok registra "C" KN s parcelným číslom
1630 o výmere 621 m2, druh pozemku: vinica
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 308 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, okres
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Levice, obec Malé Kozmálovce, katastrálne územie Malé
Kozmálovce: pozemok registra "C" KN s parcelným číslom
251/3 o výmere 718 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie
*Nehnuteľnosť - zastavaný pozemok k obydliu - zapísaný
na liste vlastníctva č. 308 v katastri nehnuteľností
Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Levice,
Katastrálny odbor, okres Levice, obec Malé Kozmálovce,
katastrálne územie Malé Kozmálovce: pozemok registra
"C" KN s parcelným číslom 251/4 o výmere 617 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 142 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, okres
Levice, obec Malé Kozmálovce, katastrálne územie Malé
Kozmálovce: pozemok registra "C" KN s parcelným číslom
250/1 o výmere 1050 m2, druh pozemku: záhrada
*Obydlie - nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.
142 v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky,
vedenom Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor,
okres Levice, obec Malé Kozmálovca, katastrálne územie
Malé Kozmálovce: stavba so súpisným číslom 115:
rodinný dom postavený na pozemku parcely registra "C"
KN č. 251/1
*Nehnuteľnosť - zastavaný pozemok k obydliu - zapísaný
na liste vlastníctva č. 142 v katastri nehnuteľností
Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Levice,
Katastrálny odbor, okres Levice, obec Malé Kozmálovce,
katastrálne územie Malé Kozmálovce: pozemok registra
"C" KN s parcelným číslom 251/1 o výmere 79 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
* nepostihnuteľná hodnota obydlia nepodlieha konkurzu

Deň vydania: 06.05.2022

1/16

2.2.2022

§ 167h ZKR

224,38 €

1/16

2.2.2022

§ 167h ZKR

192,81 €

1/8

2.2.2022

§ 167h ZKR

1 312,50 €

1/8

2.2.2022

§ 167h ZKR

6 250 €

1/8

2.2.2022

§ 167h ZKR

70 €

SPOLU:

8 826 €

Majetok - hnuteľná vec

Zápis do súpisu

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

7

hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo - Mercedes - Benz
Vaneo, EČ: LV406FU, VIN: WDB4147001N219591, približný
rok výroby: 2002, stav vozidla: vada tesnenia motora, deravý
chladič, búchajú tlmiče, deravý výfuk. stav tachometra:
185.005 km (podľa vyjadrenia dlžníka km nezodpovedajú
reálnemu stavu). Vozidlo sa nachádza na adrese: Malé
Kozmálovce 132, 935 21 Malé Kozmálovce

1/1

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

2.2.2022 § 167h ZKR

800 €

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka

K026710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 78, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/81/2022 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/81/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Helena Horváthová,
nar.: 02.02.1959, bytom 935 52 Šarovce č. 78, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
30OdK/81/2022-20 zo dňa 26.04.2022, zverejnené v obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022, týmto
oznamujeme, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod.
Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595, alebo elektronickou poštou mailom: beresecky@beresecky.sk ,
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K026711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 78, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/81/2022 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/81/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Helena Horváthová,
nar.: 02.02.1959, bytom 935 52 Šarovce č. 78, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
30OdK/81/2022-20 zo dňa 26.04.2022, zverejnené v obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022, týmto
oznamuje číslo účtu úpadcu vedenom v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65 3100
0000 0040 3010 3308. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K026712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 78, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/81/2022 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/81/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to foreign creditors
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Helena
Horváthová, nar.: 02.02.1959, bytom 935 52 Šarovce č. 78, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/81/2022-20 zo dňa 26.04.2022 bol vyhlásený
konkurz a dlžník sa zbavuje dlhov.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of Helena Horváthová, born 02.02.1959, domicile Šarovce No 78, 935 52 Šarovce,
Slovak Republic hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 30OdK/81/2022-20 dated of 26. April 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts has been
declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022.
Dňom 03.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 83/2022 on May 2. 2022. Bankruptcy was
declared on of May 3. 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (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 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). 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.
6. 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). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). 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 playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. 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 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. 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). 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
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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).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Prvý správcovský dom,
komplementár/ unlimited

k.s.,

správca

dlžníka

/

the

debtor's

manager,

JUDr.

Kamil

Beresecký,

K026713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 5, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/26/2022 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/26/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamujem, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok bola správcovi dňa 30.04.2022 doručená prihláška
veriteľa: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 47 967 692, ktorou si veriteľ uplatnil 1 pohľadávku vo výške 132,00 EUR. Pohľadávka veriteľa bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K026714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Figeczkí
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalnická 74/29, 935 38 Lok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1998
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/275/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/275/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29. 11. 2021, sp. zn. 28OdK/275/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Figeczkí, nar. 09. 01. 1998, bytom: Kalnická 74/ 29, 935 38 Lok. Súd zároveň ustanovil
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, Nitra, značka správcu: S1220. Uznesenie
súdu bolo zverejnené dňa 03. 12. 2021 v Obchodnom vestníku 232/2021 pod č. zverejnenia K065532, s účinkami
zverejnenia od dňa 04. 12. 2021.
I. Všeobecná časť
Dňa 29. 12. 2021 bol v Obchodnom vestníku 249/2021 správcom zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka v podobe:
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
štvorkolka zn. Standard Motor Corporation, EČ: LV007AG, VIN: RFRSMCEEY8M002481, kategória: L7e, karoséria:
1 štvorkolka viacúčelová, farba: červená, objem: 270 cm3, výkon: 15 kW, palivo: benzín, r. v.: 2008, najazdených cca. 163 000 300,00 €
km

Súpisová zložka majetku bola speňažená uplatnením práva oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v druhom kole ponukového konania vyhláseného v Obchodnom vestníku
14/2022 dňa 21. 01. 2022.
II. Rozvrhová časť
a) výťažok so speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 200,00 €,
b) náklady konkurzu: 118,72 €,
c) nepostihnuteľná hodnota obydlia: 0,- €,
d) prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné: 0,- €,
e) zostatok vo výške 81,28 € sa rozvrhne medzi prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok:
prihlásené
pohľadávky

č. pohľ. veriteľ
1
2
3
4

365.bank, a.s., IČO: 31 340 890,
57,25 €
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava
BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692, Vajnorská 100/A,
0,08 €
Bratislava
BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692, Vajnorská 100/A,
289,56 €
Bratislava
Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35 697 270,
547,86 €
Metodova 8, Bratislava

zistené
pohľadávky

pomer v % rozvrh

57,25 €

6,40 %

5,20 €

0,08 €

0,01 %

0,00 €

289,56 €

32,36 %

26,31 €

547,86 €

61,23 %

49,77 €

894,75 €

100,00 % 81,28 €

Podľa ustanovenia § 167u ods. 2 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Na
základe tejto skutočnosti bude od sumy pripadajúcej na uspokojenie veriteľa pri realizácii rozvrhu odpočítaná
suma poplatku za každý jednotlivý prevod finančných prostriedkov na účet/účty veriteľa vo výške 0,20 €, ako aj
náklady na zistenie účtu/účtov veriteľa.
Nitra 03. 05. 2022
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K026715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harabová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnická cesta 145/67, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Tatiana Harabová, nar. 28.12.1961, bytom Štiavnická cesta 145/67, 935 05 Pukanec (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K026716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harabová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnická cesta 145/67, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2022
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"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Tatiana Harabová, nar.: 28.12.1961, trvale bytom Štiavnická cesta 145/67, 935 05 Pukanec (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 01.04.2022, sp. zn.
30OdK/71/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 69/2022 dňa 08.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01
Nitra, 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 Tatiana Harabová, born on 28.12.1961, with permanent address at Štiavnická cesta 145/67,
935 05 Pukanec (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 01.04.2022, ref. No. 30OdK/71/2022 published in the Commercial report No. 69/2022 of 08.04.2022
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, 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)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 22.04.2022
Nitra, on 22.04.2022
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K026717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harabová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnická cesta 145/67, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2022
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 Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Tatiana Harabová, nar. 28.12.1961, bytom Štiavnická cesta 145/67, 935 05 Pukanec (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

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

170

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

K026718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Karafa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 2165/4, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/235/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/235/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.10.2021, spisová značka 28OdK/235/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Miroslav Karafa, narodený 01.06.1961, bytom P.O.
Hviezdoslava 2165/4, 955 01 Topoľčany Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 207/2021 dňa 27.10.2021 pod číslom K056759 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.10.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Miroslav Karafa, narodený 01.06.1961, bytom P.O. Hviezdoslava 2165/4,
955 01 Topoľčany týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 12.11.2021, 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 dlžník bol vlastníkom majetku, ktorý bol speňažený a rozvrh výťažku rozdelený veriteľom.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Miroslav Karafa po zabezpečení a speňažení majetku a úhrade rozvrhu
výťažku veriteľom, v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje,
že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Karafa, narodený 01.06.1961, bytom P.O.
Hviezdoslava 2165/4, 955 01 Topoľčany po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Miroslav Karafa, narodený 01.06.1961, bytom P.O. Hviezdoslava
2165/4, 955 01 Topoľčany v zmysle § 167v ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
zrušuje.
V Nitre, dňa 03.05.2022

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K026719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Ries
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínova 255/4, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/19/2022 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/19/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Július Ries, nar. 02.06.1995, trvale bytom Rozmarínová č. 255/4,
Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom: Július Ries, so sídlom Želiezovce, Rozmarínová č. 255/4, IČO:
50 045 679, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
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majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/19/2022, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 28/2022 zo dňa 10.02.2022 zrušuje.

v Nitre dňa 03.05.2022

JUDr. Ladislav Barát
správca

K026720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kociha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 298, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/47/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/47/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka: Pavol Kociha, nar. 12. 12. 1975, bytom: 946 39 Iža 298, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Pavol Kociha, IČO: 34 369 287, s miestom podnikania: 946 39 Iža 298, súpisových zložiek majetku č. 1
a 2:
č. zl.
1
2

obec
Komárno
Komárno

k. ú.
Komárno
Komárno

LV
9983
9983

reg.
E
E

parc. č.
972/36
972/46

druh pozemku
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

výmera v m2
797
48

podiel
1/4
1/4

súpisová hodnota
2 000,00 €
120,00 €

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku, podpísaná záujemcom, musí byť doručená do kancelárie
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa 18. 05. 2022 do 14:00 hod., s označením
"Ponuka Kociha", inak sa na ponuku neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom termíne aj elektronicky
s označením predmetu: Ponuka Kociha, do elektronickej schránky správcu; elektronické podanie a jeho prílohy
musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie elektronického podania,
inak sa na podanie neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ponuku neprihliada:
- návrh cenovej ponuky za súbor majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené a záujemcom podpísaný 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
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rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
28472022.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena (odplata). Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť súbor majetku z konkurznej podstaty za odplatu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto odplatu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté odplaty budú neúspešným záujemcom
vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch týždňov od skončenia ponukového konania. Víťazovi
ponukového konania sa záloha započíta do kúpnej ceny.
8. Náklady súvisiace s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania.
9. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 395 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dňa 8.4.2022 zverejnil prvé kolo ponukového konania na majetok:
Nehnuteľnosti:
Okres: Levice
Obec: Iňa
Katastrálne územie: Iňa
LV č.: 493
- parcela reg. „C-KN“ č.: 100/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera v m2: 298, podiel
1625/51416,
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- parcela reg. „C-KN“ č.: 100/7, druh pozemku: ostatná plocha, výmera v m2: 1153, podiel 1625/51416,
Nebytový priestor so súpisným číslom 55, vchod číslo 55, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, podiel 1/1
súpisová hodnota: 4400€
Týmto správca oznamuje, že odmieta všetky predložené ponuky nakoľko boli neprimerane nízke.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K026722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o neúspešnom prvom kole ponukového konania. Správca oznamuje, že prvé kolo ponukového
konaniana na majetokm dlžníka:
Osobné vozidlo:
- Škoda Octavia Combi r.v.: 1999, VIN číslo: TMBGP41UY2298801, ŠPZ: LV-277FV
Súpisová hodnota: 500€
bolo neúspešné z dôvodu, že sa neprihlásil žiadny záujemca.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K026723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valo Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hruboňovo 40, 951 25 Hruboňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/46/2022 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/46/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

SZM č. 1:
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Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti ROBERTO
TRANS s.r.o., so sídlom Hruboňovo 130, IČO: 44 250 037, cca 4 roky neaktívna spoločnosť s nulovým majetkom.

Majetok zapísaný do súpisu dňa 3.5.2022 z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu v súlade s ust. § 167i
v spojení § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená
v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 100 €

..................................
Tomáš Timoranský
správca S1863

K026724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o neúspešnom prvom kole ponukového konania.
Správca oznamuje, že prvé kolo ponukového konaniana na majetokm dlžníka:
Mobliný telefón
- XIAOMI Redmi Note 9 PRO, Výrobné číslo: 8674070512975/00, Evidenčné číslo: 867407051291283/00
Súpisová hodnota: 180€
bolo neúspešné z dôvodu, že sa neprihlásil žiadny záujemca.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K026725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 298, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1978

Margita Kociha Némethová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

B.F.B. správcovská, v.o.s.
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/77/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/77/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis a výzva na predloženie znaleckého posudku a uhradenie preddavku
Dlžník, Margita Kociha Némethová, nar. 16. 10. 1978, bytom: 946 39 Iža 298, je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľností:
č. zl.
1
2

č. zl.
3

obec
Moča
Moča

obec
Moča

k. ú.
Moča
Moča

LV
469
469

k. ú.
Moča

regis.
C
C

LV
469

parc. č.
3781/3
3781/185

súp. č.
83

druh pozemku
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

na parc. č.
3781/185

popis stavby
rodinný dom

výmera v m2
529
464

ulica
-

podiel
1/16

podiel
1/16
1/16

súpisová hodnota
150,00 €
175,00 €

súpisová hodnota
800,00 €

K súpisovým zložkám majetku č. 1 až 3 si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podľa ustanovenia § 167o ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu.
Podľa ustanovenia § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia.
Správca určil odhadom hodnotu obydlia dlžníka spolu na sumu 1 125,00 €. Na základe týchto skutočností má
správca za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia (napr. odmenu správcu, znalecký posudok, notárske
poplatky a ostatné náklady spojené s dražbou) a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Na základe uvedených skutočností správca vyzýva veriteľov na predloženie znaleckého posudku a na uhradenie
preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby vo výške 600,00 € na účet správcu č. SK36
7500 0000 0040 1668 3262, VS: 30772022, do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valo Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hruboňovo 40, 951 25 Hruboňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/46/2022 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/46/2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Valo, nar. 01.11.1986, bytom Hruboňovo, Výčapky č. 40,
podnikajúci pod obchodným menom Róbert Valo NR - ODŤAH, so sídlom Hruboňovo, Výčapky č. 40, IČO:
48239674 v súlade s ustanovením § 167q ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku v konkurze.

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka:

Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
ROBERTO TRANS s.r.o., so sídlom Hruboňovo 130, IČO: 44 250 037, cca 4 roky neaktívna spoločnosť
s nulovým majetkom

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/46/2022 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“ alebo do
elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca uviesť v predmete správy
označenie „KONKURZ č.k.: 27OdK/46/2022 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Mgr. Tomáš Timoranský, správca, Pribinova 9,
940 02 Nové Zámky alebo do elektronickej schránky správcu Správca - Timoranský Tomáš, Mgr., číslo
schránky: E0006694509, Uri vlastníka schránky: ico://sk/48485357_00564.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 24.5.2022 do 15:00 hod. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná vlastnoručným alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom štatutárneho orgánu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 100 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v lehote na predkladanie ponúk
pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., SK13 0900 0000 0051 4082 3423, variabilný
symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle
kancelárie správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako nadobúdateľom zmluvu o prevode obchodného podielu k predmetu
ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá
záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v
súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä súdny poplatok za zápis zmeny
údajov v Obchodnom registri bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K026727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Aneštík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Bazovského 2360/13, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1990
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/32/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/32/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 28. 02. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Aneštík,
nar. 22. 06. 1990, bytom: Topoľčany, M. A. Bazovského 2360/13. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná 13, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie
súdu bolo zverejnené dňa 04. 03. 2022 v Obchodnom vestníku 44/2022.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Lukáš Aneštík, nar. 22. 06. 1990, bytom: M. A. Bazovského 2360/13,
955 03 Topoľčany, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Nitra 03. 05. 2022
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levente Hugyec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 199/4, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1996
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/80/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/80/2022
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: Levente Hugyec,
nar. 6.12.1996, bytom Adyho 199/4, 935 63 Čata (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra 23OdK/80/2022 zo dňa 25.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022. Dňom
03.05.2022 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:
Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 23OdK/80/2022
S1645. 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 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 Nitra, No.
23OdK/80/2022 dated 25.04.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor:Levente Hugyec, nar.
6.12.1996, bytom Adyho 199/4, 935 63 Čata . This resolution of the District Court Nitra was published in
Commercial Bulletin no. 83/2022 on 02.05.2022. 18 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 bankruptcy
trustee to the adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána, Slovenská republika, to the No.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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23OdK/80/2022 S 1645.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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K026729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Šafár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevný rad 954/41, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/189/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/189/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer správcu zostaviť rozvrh výťažku
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Zoltán Šafár, nar. 02.08.1970, bytom Družstevný rad 954/41, Štúrovo,
spis. zn. 29OdK/189/2021, týmto v súlade s ust. §-u 167u ods. 1 ZoKR zverejňuje svoj zámer zostaviť
Rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty.
V Nitre, dňa 03.05.2022
JUDr. Marek Ďuran, správca

K026730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levente Hugyec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 199/4, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1996
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/80/2022 S1645
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Nitra
23OdK/80/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podunajská konkurzná k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty Dlžníka:
Levente Hugyec, nar. 06.12.1996, bytom Adyho 199/4, 935 63 Čata , konanie vedené Okresným súdom Nitra pod
č. k. 23OdK/80/2022 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., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK31 1100 0000 0029 4607 0172. 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.: 23OdK_80_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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K026731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levente Hugyec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 199/4, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1996
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/80/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/80/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25.4.2022, sp. zn.: 23OdK/80/2022 , ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Levente
Hugyec, narodený 06.12.1996, bytom Adyho 199/4, 935 63 Čata . 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 23OdK/80/2022 S1645 je možno nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, 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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K026732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bleho Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 559 / 11, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/210/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/210/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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’’) (ďalej len
,,Správca’’), správca dlžníka Patrik Bleho, nar. 19.07.1973, Hviezdoslavova 559/11, 952 01 Vráble (ďalej len
„Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
25,- €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K026733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filkus Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňovce 54, 935 06 Jabloňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/129/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina (pôvodne
Štefánikova 9, 949 01 Nitra), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Pavel Filkus, nar. 15.11.1964, Jabloňovce 54, 935 06
Jabloňovce (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného
ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 57/2022 zo dňa 23.03.2022 (K017484).
Pozemky:
Okres

Obec

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Katastrálne
územie

LV č.

Kremnička

Register
parc.

Druh

Výmera
v m2

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel Dlžníka

Súpisová
hodnota

1959 „C“

Ostatná plocha

3059

269/109

31/41760

7,- €

Kremnička

1959 „C“

Trvalý
porast

2

270/14

31/41760

0,10 €

Kremnička

1959 „C“

Lesný pozemok

57

929/14

31/41760

0,20 €

Kremnička

1960 „C“

Ostatná plocha

1387

269/73

31/41760

3,- €

Kremnička

1895 „C“

982

31/41760

1,50 €

Kremnička

1895 „C“

1002

31/41760

1,70 €

Kremnička

1895 „C“

1010

31/41760

3,- €

trávny

Zastavaná plocha
460
a nádvorie
Trvalý
trávny
633
porast
Trvalý
trávny
1197
porast

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@holeckovaskp.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – PAVEL FILKUS – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka a.s., IBAN: SK24 1100 0000 0029 4106 1218,
BIC: TATRSKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Pavel Filkus“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Martina Holečková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kasášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 0, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1960
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/51/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808 správca úpadcu: Irena Kasášová,
nar. 08.04.1960, bytom 942 01 Šurany, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje, že sa končí konkurz
po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Podunajská
konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši

K026735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Nehnuteľnosti:
Okres: Levice
Obec: Iňa
Katastrálne územie: Iňa
LV č.: 493
- parcela reg. „C-KN“ č.: 100/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera v m2: 298, podiel
1625/51416,
- parcela reg. „C-KN“ č.: 100/7, druh pozemku: ostatná plocha, výmera v m2: 1153, podiel 1625/51416,
Nebytový priestor so súpisným číslom 55, vchod číslo 55, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, podiel 1/1
súpisová hodnota: 4400€
(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
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1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
27OdK/48/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

186

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K026736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Osobné vozidlo:
- Škoda Octavia Combi r.v.: 1999, VIN číslo: TMBGP41UY2298801, ŠPZ: LV-277FV
Súpisová hodnota: 500€
(ďalej

len
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ponukového
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1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:

- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
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- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
27OdK/48/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K026737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Mobliný telefón
- XIAOMI Redmi Note 9 PRO, Výrobné číslo: 8674070512975/00, Evidenčné číslo: 867407051291283/00
Súpisová hodnota: 180€
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1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:

- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
27OdK/48/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K026738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mjr. Daniela Gondu 11 / 26, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
Považská 18, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/77/2022 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/77/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Kulichová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1976, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Miroslav Mihalík, nar. 30.11.1976, bytom Žemberovce, Mjr. Daniela Gondu č. 11/26,
podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Mihalík, so sídlom Žemberovce, Mjr. Daniela Gondu č.
11/26, IČO: 40667057, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod číslom
konania 27OdK/77/2022, týmto oznamujem, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas
oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia §8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu zn. 27OdK/77/2022 S1976 v kancelárii správcu:
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Ing. Marta Kulichová, Považská 5133/18, 940 02 Nové Zámky, v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0903 766 400 alebo e-mailom na spravca.kulichova@gmail.com .
V Nových Zámkoch dňa 03.05.2022
Ing. Marta Kulichová, správca

K026739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 578 / 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/45/2022 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/45/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca v konkurznom konaní č. 30OdK/45/2022 vedenom na dlžníka Roman Šipoš, nar. 24.
08. 1992, bytom Nitra, Lomnická 578/2, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka,
vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník
nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu v zmysle §167h ods. 1 ZKR.
V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
V Nových Zámkoch dňa 03.05.2022
Ing. Jozef Kulich, správca

K026740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boreková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1433/14, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/73/2022 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Jozef Kulich, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1351, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, ako konkurzný správca dlžníka Erika Boreková, nar. 16.02.1959, bytom Nitra,
časť Staré Mesto, Štúrova č. 1433/14, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra
pod spisovou značkou 27OdK/73/2022, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia §8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 27OdK/73/2022 S1351 v kancelárii správcu:
Ing. Jozef Kulich, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0903 427 890 alebo e-mailom na jozefkulich50@gmail.com .
V Nových Zámkoch dňa 03.05.2022
Ing. Jozef Kulich, správca

K026741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRA NITRA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie mládeže 95, Nit ra 94901
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 562
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Správca”), správca
úpadcu ELEKTRA NITRA, s.r.o., so sídlom IČO: 36 522 562, so sídlom Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra (ďalej
aj len ako „Úpadca”), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR”)
verejnú obchodnú súťaž na predaj jednotlivých súpisových zložiek majetku č. 1, 7, 11, 12, 23, 25, 30, 32 a
33 všeobecnej podstaty Úpadcu (ďalej aj len ako „Ponukové konanie”), ktorá sa uskutoční za nasledovných
podmienok:
1. Adresa Správcu na doručovanie všetkých listín v Ponukovom konaní je: Mgr. Veronika Vargová, Mostná 62,
949 01 Nitra.
2. Lehota na doručenie záväznej ponuky kúpnej ceny za predaj konkrétnej súpisovej zložky majetku Úpadcu
(ďalej aj len ako „Záväzná ponuka”) záujemcov o kúpu súpisovej zložky majetku Úpadcu (ďalej aj len ako
„Záujemca”), je 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o Ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, pričom za prvý
deň uvedenej lehoty sa považuje prvý kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku a v prípade, že posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí
najbližší nasledujúci pracovný deň. Záväznú ponuku je potrebné v uvedenej lehote fyzicky doručiť na adresu
Správcu uvedenú v bode 1, t.j. nestačí jej podanie na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky,
ďalekopisom ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.
3. Záväznú ponuku ako aj všetky ostatné listiny v Ponukovom konaní je potrebné Správcovi predkladať v
slovenskom jazyku, resp. s pevne zviazaným úradným prekladom listín do slovenského jazyka. Náležitosti
Záväznej ponuky: Správca bude v Ponukovom konaní prihliadať len na tie Záväzné ponuky, ktoré mu budú
doručené v lehote na doručenie podľa bodu 2. na adresu na doručovanie podľa bodu 1. v nepriehľadnej zalepenej
obálke, na ktorej bude viditeľne napísané: „NEOTVÁRAŤ! - PONUKOVÉ KONANIE – ELEKTRA NITRA“, a ktoré
budú obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a.
presnú
identifikáciu
Záujemcu,
t.
j.:
(i) u fyzickej osoby meno a priezvisko, a obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa, resp. u právnickej osoby
obchodné
meno,
(ii) u fyzickej osoby dátum narodenia a IČO fyzickej osoby - podnikateľa, resp. u právnickej osoby IČO, ak jej bolo
pridelené; v prípade zahraničnej právnickej osoby iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a
uvedenie
miesta
jej
registrácie,
(iii) u fyzickej osoby trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt a miesto podnikania fyzickej osoby -podnikateľa, resp.
u
právnickej
osoby
sídlo
právnickej
osoby,
(iv)
adresu
na
doručovanie
písomností
Záujemcovi
v
Ponukovom
konaní,
b. čestné prehlásenie Záujemcu, že voči Úpadcovi nemá žiadne záväzky,
c. označenie, čoho sa Záväzná ponuka týka, t. j. kúpy konkrétnej súpisovej zložky majetku Úpadcu a nepochybný
prejav vôle Záujemcu kúpiť konkrétnu súpisovú zložku majetku Úpadcu,
d. návrh výšky kúpnej ceny v eurách - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli
pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny, pričom kúpna cena nemôže byť nižšia ako 90 % súpisovej
hodnoty
súpisovej
zložky
majetku.
- v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí slovné vyjadrenie sumy a meny kúpnej ceny,
e. doklad, že Záujemca zaplatil na účet Úpadcu vedený v ČSOB a.s., IBAN: SK69 7500 0000 0040 0339 5608,
variabilný symbol: 1000001, zábezpeku vo výške 100,- Eur (slovom: sto Eur nula Eurocentov), a to v lehote podľa
bodu 2., pričom v posledný deň uvedenej lehoty na doručenie Záväzných ponúk musia byť peňažné prostriedky
pripísané na uvedený účet Úpadcu,
6. Na Záväzné ponuky doručené Správcovi po lehote na doručovanie Záväzných ponúk podľa bodu 2. alebo na
neúplné Záväzné ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti sa pri vyhodnocovaní Záväzných
ponúk nebude prihliadať.
V Nitre, dňa 03.05.2022
Mgr. Veronika Vargová

K026742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregorička Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 250 / 413, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/49/2022 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/49/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Pavol Gregorička, bytom Poštová 250/413, 956 07 Veľké Ripňany, nar. 21.03.1988
spisová značka: 28OdK/49/2022, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok - nehnuteľnosti
Zápis do súpisu
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1

Opis súpisovej zložky majetku

*Obydlie - nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.
928 v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky,
vedenom Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny
odbor, okres Topoľčany, obec Veľké Ripňany, katastrálne

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

1/4

3.5.2022

§ 167h ZKR

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR
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územie Veľké Ripňany: stavba so súpisným číslom 250:
rodinný dom postavený na pozemku parcely registra "C"
KN č. 187/1
*Nehnuteľnosť - zastavaný pozemok k obydliu - zapísaný
na liste vlastníctva č. 928 v katastri nehnuteľností
Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, obec
Veľké Ripňany, katastrálne územie Veľké Ripňany:
pozemok registra "C" KN s parcelným číslom 187/1 o
výmere 265 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie
* nepostihnuteľná hodnota obydlia nepodlieha konkurzu.
Súpisové zložky majetku pod č. 1 až 2 sa budú
speňažovať v zmysle ust. § 167o zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako obydlie.

1/4

Deň vydania: 06.05.2022

3.5.2022

§ 167h ZKR

1 521 €

SPOLU:

9 421 €

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka

K026743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 92, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Lazár, nar. 12.01.1987, bytom Čakajovce 92, 951
43 Čakajovce, v konkurznom konaní č. 29OdK/276/2020, vyhlasuje
VI. kolo dražby,
na predaj majetku dlžníka, ktorého súpis bol uverejnený v Obchodnom vestníku číslo 21/2021 vydanom dňa
02.02.2021,
na deň 14.06.2022 o 10.00 hod. na adrese kancelárie správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Predmetom VI. kola dražby je predaj majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 3, 5 až 12,
ako súboru nehnuteľností, v príslušných spoluvlastníckych podieloch patriacich dlžníkovi, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 3:
Typ súpisovej zložky: Súbor majetku – vybrané nehnuteľnosti zapísané na LV č. 291, k. ú. Borčany
Popis:
·
·
·
·
·

parcela reg. „C“ č. 26, o výmere 136 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
zapísaná na LV č. 291, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
parcela reg. „C“ č. 27, o výmere 106 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
zapísaná na LV č. 291, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
parcela reg. „C“ č. 30, o výmere 77 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
zapísaná na LV č. 291, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
parcela reg. „C“ č. 37, o výmere 134 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
zapísaná na LV č. 291, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
stavba – rodinný dom so súp. č. 106, ležiaci na parcele reg. „C“ č. 31/2, ozn. ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 4m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, stavba zapísaná na LV č. 291, k. ú.
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Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 5:
Typ súpisovej zložky: Dom s priľahlým pozemkom
Popis:
·
·

parcela reg. „C“ č. 32, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/8, t. j. 9,13 m2, zapísaná na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
stavba – rodinný dom so súp. č. 106, ležiaci na parcele reg. „C“ č. 32, ozn. ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 73 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, stavba zapísaná na LV č. 291, k. ú.
Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 6:
Typ súpisovej zložky: Dom s priľahlým pozemkom
Popis:
·
·

parcela reg. „C“ č. 33/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 53/120, t. j. 48,58 m2, zapísaná na LV č. 41, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
stavba – rodinný dom so súp. č. 106, ležiaci na parcele reg. „C“ č. 33/2, ozn. ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 110 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, stavba zapísaná na LV č. 291, k. ú.
Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.

Opis súpisovej zložky: Samostatne stojaci objekt ležiaci na parc. č. 31/2, 32, 33/2, s dvomi nadzemnými
podlažiami. Objekt nie je užívaný, nie je zariadený. Nakoľko nebola znalcovi predložená dokumentácia, pri
pomenovaní miestností vychádzal z predpokladaného využitia. V dome sa nachádza: 1. NP: predná izba spojená
s kuchyňou, zadná izba, závetrie, predsieň, kúpeľňa, schody, časť pod schodmi mala byť pravdepodobne WC,
chodba, zadný sklad/garáž. 2. NP: 2 izby, hala, terasa, schodišťový priestor. Dom nemá prevádzkové plochy.
Dom má samostatný vstup z verejnej komunikácie. Stavba ku dňu hodnotenia nie je užívaná, je voľne prístupná.
Nie je udržiavaná, dokončená. Chýbajú vnútorné a vonkajšie omietky, stropy v zadnej časti 1. NP, murivo bez
omietok zvetráva, rozpadáva sa. Elektroinštalácia, elektrický rozvádzač nefunkčné. Predpokladanú zostatkovú
životnosť na základe zisteného technického stavu, použitých konštrukcií a materiálov, vykonávanej údržby znalec
odhadol na 60 rokov.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 7:
Typ: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 100, k. ú. Borčany
Popis:
·
·

parcela reg. „C“ č. 31/1, druh pozemku: záhrada o výmere 140 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5, t. j.
28 m2, zapísaná na LV č. 100, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
parcela reg. „C“ č. 31/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/5, t.j. 0,8 m2, zapísaná na LV č. 100, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 8:
Typ: pozemok – zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 33/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 552 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 53/120, t. j. 243,80 m2, zapísaná na LV č. 41, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 9:
Typ: pozemok – Záhrada
parcela reg. „C“ č. 25, druh pozemku: záhrada o výmere 142 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/80, t.j. 23,08
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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m2, zapísaná na LV č. 67, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 10:
Typ: pozemok – Zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 29, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 13/80, t. j. 10,73 m2, zapísaná na LV č. 67, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 11:
Typ: pozemok – Zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 28, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/8, t.j. 8,50 m2, zapísaná na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 12:
Typ: Dom s priľahlým pozemkom
Popis:
·
·

parcela reg. „C“ č. 34, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/8, t. j. 13,25 m2, zapísaná na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
stavba – druh stavby: rodinný dom so súp. č. 45, ležiaci na parcele registra „C“ č. 34 o výmere 106 m2,
zapísaný na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8.

Opis súpisovej zložky: Prízemný, nepodpivničený objekt bokom susediaci s domom s. č. 45 na parc. č. 35/1.
Nachádzajú sa v ňom: 2 izby, chodba , kuchyňa, kúpeľňa, špajza. Dom nemá prevádzkové plochy. Dom nie je
využívaný, je voľne prístupný. Dom má samostatný vstup z verejnej komunikácie. Krov poprehýbaný, čiastočne
poškodená krytina. Murivo je vlhké. Predpokladaná zostatková životnosť odhadnutá znalcom je 25 rokov.
Podrobný opis predmetu predaja je uvedený v znaleckom posudku č. 24/2021 zo dňa 21.04.2021 vyhotoveným
znalcom Ing. Štefanom Motúzom, ev. č. znalca 912431, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby,
odhad hodnoty nehnuteľností. Do znaleckého posudku je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných
dňoch od 09.00 – 16.00 hod. na základe predchádzajúcej telefonickej dohody.
Druh
majetku

Parc.
č.

Pozemok

Súpisné
číslo

Výmera
v m2

Označenie majetku

Číslo
LV

Kat.
územie

Adresa Okres

26

136

Záhrada

291

Borčany

Borčany

Pozemok

27

106

Záhrada

291

Borčany

Borčany

Pozemok

30

77

Záhrada

291

Borčany

Borčany

Pozemok

37

134

Záhrada

291

Borčany

Borčany

Stavba

31/2

4

Rodinný dom

291

Borčany

Borčany

Pozemok

32

73

Zastavaná
a nádvorie

66

Borčany

Borčany

Stavba

32

73

Rodinný dom

291

Borčany

Borčany

110

Zastavaná
a nádvorie

110

106

106

Pozemok

33/2

Stavba

33/2

Pozemok

31/1

140

Pozemok

31/2

4

Pozemok

33/1

552

106

plocha

plocha

41

Borčany

Borčany

Rodinný dom

291

Borčany

Borčany

Záhrada

100

Borčany

Borčany

100

Borčany

Borčany

41

Borčany

Borčany

Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

plocha
plocha

Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce

Spol.
podiel
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
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Pozemok

25

142

Pozemok

29

66

Pozemok

28

68

Pozemok

34

106

Stavba

34

45

106

Záhrada
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

plocha
plocha
plocha

Rodinný dom

Súpisová hodnota majetku spolu:
Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom:

Deň vydania: 06.05.2022

67

Borčany

Borčany

67

Borčany

Borčany

66

Borčany

Borčany

66

Borčany

Borčany

66

Borčany

Borčany

Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou
Bánovce
Bebravou

nad
nad
nad
nad
nad

13/80
13/80
1/8
1/8
1/8

24 843,50 €
35 517,84 €

Najnižšie podanie v VI. kole dražby za stavbu a pozemky ako súboru je v sume 17 760,- € (slovom:
sedemnásťtisícsedemstošesťdesiat EUR). Výška minimálneho prihodenia v dražbe je 250,- € (slovom:
dvestopäťdesiat EUR). Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,- € (slovom: päťtisíc EUR).
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál
resp. úradne overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj
oprávnenie konať za predmetný subjekt.
Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za spoločnosť konať musí byť úradne osvedčený a
nesmie byť starší ako 1 mesiac.
V prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, je povinnosť preukázať sa platným občianskym preukazom.
Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť podmienky dražby nehnuteľností dlžníka v kancelárii správcu počas úradných
hodín v čase od 09.00 do 16.00 po predchádzajúcom dohovore so správcom na telefónnom čísle 0903 427 890.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 5 000,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná
najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK82 0900 0000 0051 7685 6032,
vedeného v Slovenská sporiteľňa, a. s., variabilný symbol 292762020.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
číslo SK82 0900 0000 0051 7685 6032, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., variabilný symbol 292762020, a to
do sedem (7) dní odo dňa uplynutia lehoty na vykúpenie majetku oprávnenou osobou v zmysle §167r ods. 2
ZoKR. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti v stanovenom termíne, dražobná
zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty dlžníka a prevod nehnuteľnosti nebude
realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási novú dražbu. Neúspešnému
záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do piatich (5) pracovných dní odo dňa konania dražby.
V prípade, ak oprávnená osoba (§167r ods. 4 ZoKR) využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu dosiahnutú v dražbe a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia dražby na vyššie
uvedený správcovský účet v zmysle §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)
s oprávnenou osobou a vydražiteľovi vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa pripísania
úhrady kúpnej ceny oprávnenou osobou na správcovský účet. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného
voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ak oprávnená osoba svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty v zmysle zákona nevyužije,
správca uzavrie Zmluvu s vydražiteľom.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku dlžníka si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na
tel. čísle 0903 427 890 počas úradných hodín kancelárie správcu od 09.00 do 16.00 hod.
V Nových Zámkoch dňa 03.05.2022
Ing. Jozef Kulich, správca
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K026744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 562
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Správca”), správca
úpadcu ELEKTRA NITRA, s.r.o., IČO: 36 522 562, so sídlom Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako
„Úpadca”), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR”) verejnú obchodnú
súťaž na predaj súpisovej zložky majetku č. 35 všeobecnej podstaty Úpadcu (ďalej aj len ako „Ponukové
konanie”), ktorá sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1.Adresa Správcu na doručovanie všetkých listín v Ponukovom konaní je: Mgr. Veronika Vargová, Mostná 62, 949
01 Nitra.
2.Lehota na doručenie záväznej ponuky kúpnej ceny za predaj konkrétnej súpisovej zložky majetku Úpadcu (ďalej
aj len ako „Záväzná ponuka”) záujemcov o kúpu súpisovej zložky majetku Úpadcu (ďalej aj len ako „Záujemca”),
je 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o Ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, pričom za prvý deň uvedenej
lehoty sa považuje prvý kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku a v
prípade, že posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí najbližší
nasledujúci pracovný deň. Záväznú ponuku je potrebné v uvedenej lehote fyzicky doručiť na adresu Správcu
uvedenú v bode 1, t.j. nestačí jej podanie na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky,
ďalekopisom ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.
3.Záväznú ponuku, ako aj všetky ostatné listiny v Ponukovom konaní je potrebné Správcovi predkladať v
slovenskom jazyku, resp. s pevne zviazaným úradným prekladom listín do slovenského jazyka.
4.Podmienkou účasti Záujemcu v Ponukovom konaní je uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so Správcom
Úpadcu. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve si Záujemca prevezme v kancelárii Správcu na adrese Správcu
podľa bodu 1. Záujemca je povinný doručiť Správcovi akceptáciu predmetného návrhu zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie záväznej ponuky podľa bodu 2.
5. Náležitosti Záväznej ponuky: Správca bude v Ponukovom konaní prihliadať len na tie Záväzné ponuky, ktoré
mu budú doručené v lehote na doručenie a na adresu na doručovanie v nepriehľadnej zalepenej obálke, na ktorej
bude viditeľne napísané: „NEOTVÁRAŤ! - PONUKOVÉ KONANIE – ELEKTRA NITRA“, a ktoré budú obsahovať:
a.
presnú
identifikáciu
Záujemcu,
t.
j.:
(i) u fyzickej osoby meno a priezvisko, a obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa, resp. u právnickej osoby
obchodné
meno,
(ii) u fyzickej osoby dátum narodenia a IČO fyzickej osoby - podnikateľa, resp. u právnickej osoby IČO, ak jej bolo
pridelené; v prípade zahraničnej právnickej osoby iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený
(iii) u fyzickej osoby trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt a miesto podnikania fyzickej osoby -podnikateľa, resp.
u
právnickej
osoby
sídlo
právnickej
osoby,
(iv)
adresu
na
doručovanie
písomností
Záujemcovi
v
Ponukovom
konaní,
(v) aktuálny výpis (nie starší ako 3 mesiace) zo živnostenského registra fyzickej osoby - podnikateľa, resp.
aktuálny výpis (nie starší ako 3 mesiace) z obchodného registra, prípadne iného registra, v ktorom sa právnické
osoby registrujú, tak, aby boli zrejmé predmety činností, na ktoré má Záujemca podnikateľské oprávnenia,
b.
čestné
prehlásenie
Záujemcu,
že
voči
Úpadcovi
nemá
žiadne
záväzky,
c. označenie, čoho sa Záväzná ponuka týka, t. j. kúpy konkrétnej súpisovej zložky majetku Úpadcu a nepochybný
prejav
vôle
Záujemcu
kúpiť
konkrétnu
súpisovú
zložku
majetku
Úpadcu,
d. návrh výšky kúpnej ceny v eurách - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli
pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,pričom kúpna cena nemôže byť nižšia ako 100% súpisovej
hodnoty
súpisovej
zložky
majetku.
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- v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí slovné vyjadrenie sumy a meny kúpnej ceny,
e. doklad, že Záujemca zaplatil na účet Úpadcu vedený v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK69
7500 0000 0040 0339 5608, variabilný symbol: 1000001, zábezpeku vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto Eur nula
Eurocentov), a to v lehote podľa bodu 2., pričom v posledný deň uvedenej lehoty na doručenie Záväzných ponúk
musia byť peňažné prostriedky pripísané na uvedený účet Úpadcu.
6. Na Záväzné ponuky doručené Správcovi po lehote na doručovanie Záväzných ponúk podľa bodu 2. alebo na
neúplné Záväzné ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti podľa bodu 5., najmä, nie však
výhradne, ku ktorým nebude priložený doklad o zaplatení zábezpeky podľa bodu 5. písm. e) alebo na Záväzné
ponuky Záujemcov, ktorí neuzavrú so Správcom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu 4. a bodu 5. písm.
f), sa pri vyhodnocovaní Záväzných ponúk nebude prihliadať.
V Nitre, dňa 03.05.2022
Mgr. Veronika Vargová

K026745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Dátum zápisu: 28.04.2022
Veriteľ: BL Telecom debt, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45 535 108
Prihlásená suma spolu: 1 074,75 €

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

V Nitre, dňa 03.05.2022
Ing. Tomáš Christov, správca S1908
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K026746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozma Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1745 / 35, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/96/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/96/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, bol ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Kristián Kozma, nar. 04.09.1990, bytom Slovenská
1745/35, 946 03 Kolárovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno Uznesením Okresného
súdu Nitra pod č. k. 28OdK/96/2021 zo dňa 31. mája 2021. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní majetkových
pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 03.05.2022
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K026747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Artúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 195 / 12, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/13/2022 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/13/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Artúr Molnár, narodený 15.05.1966, bytom Adyho
195/12, 935 63 Čata, podnikajúci pod obchodným menom: Artúr Molnár, s miestom podnikania Petöfiho 100, 943
01 Štúrovo, IČO: 33 125 066, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.03.1993, týmto v súlade s § 167j
ods. 1 ZoKR v spojení s § 76 ods. 2 ZoKR zverejňuje súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty:
Súpisová zložka majetku č. 1
Popis: Osobné motorové vozidlo BMW 318, rok výroby: 1997, číslo karosérie (VIN) WBACA91060KA29701,
farba: čierna metalíza, EČ: LV296CN, druh paliva: Benzín, Zdvihový objem valcov: 1795,0 cm3, najväčší výkon
motora: 85kW, stav km: 201 800 km, Závady: Motor netesní, opotrebovaná predná náprava, poškodený lak,
poškodené sedadlá, STK, EK : 23.07.2022
Deň zapísania do súpisu: 03.05.2022
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Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZoKR (majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu)
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Miesto, kde sa majetok nachádza: štát: Slovenská republika, okres: Levice, obec: Čata
Súpisová hodnota: 1 000,- EUR

Mgr. Ladislav Barát, správca

K026748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1921 / 18, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/83/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/83/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov
MS SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Norbert Ďuráč, nar. 31.01.1980, bytom Mierová 1921/18, 946 03
Kolárovo, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 28OdK/83/2022 týmto o z n a m
u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14,
955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K026749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1921 / 18, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/83/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/83/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov
MS SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Norbert Ďuráč, nar. 31.01.1980, bytom Mierová 1921/18, 946 03
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Kolárovo, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 28OdK/83/2022 týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok
veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa 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.“
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.“
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K026750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1921 / 18, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/83/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/83/2022
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’
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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"
(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
Norbert Ďuráč, nar. 31.01.1980, bytom Mierová 1921/18, 946 03 Kolárovo, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/83/2022 zo dňa 26.04.2022 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 Nitra,
proc. no. 28OdK/83/2022 from 26.04.2022, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Norbert Ďuráč, born 31.01.1980, address Mierová 1921/18, 946 03 Kolárovo, Slovak Republic, (hereinafter
only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 83/2022 z 02.05.2022. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 03.05.2022.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 83/2022
from May 02, 2022. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on May 03,
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).
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2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť 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).
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13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K026751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dychová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 296/153, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1968
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/204/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/204/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 03.05.2022 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL SA,
konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL SA, pobočka zahraničnej banky, IČO:
47 258 713 so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08 s prihlásenou sumou 1.083,88 Eur, ktorá bola
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K026752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albertová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurčiná 24, 015 01 Ďurčiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1980
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/27/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/27/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Zuzana Albertová, nar. 06.11.1980, trvale bytom Ďurčiná 24, 015
01 Ďurčiná týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 7OdK/27/2022, ktorým je
účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albertová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurčiná 24, 015 01 Ďurčiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1980
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/27/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/27/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Zuzana Albertová, nar. 06.11.1980, trvale bytom Ďurčiná 24, 015 01 Ďurčiná, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albertová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurčiná 24, 015 01 Ďurčiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1980
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/27/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/27/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Zuzana Albertová, nar. 06.11.1980, trvale bytom Ďurčiná 24, 015 01 Ďurčiná oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Žiline, č.k.: 7OdK/27/2022 zo dňa 05.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Zuzana Albertová, date of born: 06.11.1980, address: Ďurčiná 24, 015 01 Ďurčiná,
our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 7OdK/27/2022 dated
on 05.04.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 70/2022 zo dňa 11.04.2022.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
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This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 70/2022 on
11.04.2022. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

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

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/KonkurzVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K026755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 289, 930 36 Macov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Branislav
Horváth, nar. 14.08.1985, trvale bytom Macov 289, 930 36 Macov, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v
Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, bola dňa 22.04.2022 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa – Ústav
na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra, so sídlom Cintorínska 3, 950 50 Nitra, IČO:
00 738 280, s por. č. 1, s celkovou sumou 641,20 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanica Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gándhího 5089 / 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/53/2020 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správa o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 3Odk/53/2020 zo dňa 10.03.2020 zverejnenom v Obchodnom vestníku
OV č. 52/2020 dňa 16.03.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka Tomáš Štefanica, nar. 12.11.1990,
trvale bytom Gándhího 5089/5, 036 01 Martin – Záturčie (do 11.06.2020 podnikajúceho pod obchodným menom
Tomáš Štefanica, s miestom podnikania Gándhího 5089/5, 036 01 Martin – Záturčie, IČO: 51 124 505) (ďalej len
„Dlžník“) pričom Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, IČO: 42 062365 bol
ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty.
Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 3Odk/53/2020 zo dňa 11.11.2021 zverejnenom v Obchodnom vestníku
OV č. 222/2021 dňa 19.11.2021 bol Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, IČO: 42
062365 z funkcie správcu konkurznej podstaty Dlžníka odvolaný a do funkcie správcu konkurznej podstaty bola
ustanovená JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297.
V súlade s ustanovením § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka Tomáš Štefanica, nar. 12.11.1990, trvale bytom Gándhího 5089/5, 036 01 Martin – Záturčie (do
11.06.2020 podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Štefanica, s miestom podnikania Gándhího 5089/5,
036 01 Martin – Záturčie, IČO: 51 124 505) končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Tomáš Štefanica, nar. 12.11.1990,
trvale bytom Gándhího 5089/5, 036 01 Martin – Záturčie (do 11.06.2020 podnikajúceho pod obchodným menom
Tomáš Štefanica, s miestom podnikania Gándhího 5089/5, 036 01 Martin – Záturčie, IČO: 51 124 505) zrušuje.

V Martine, dňa 02.05.2022
JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K026757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEC-TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavice 461 / 0, 023 22 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 674 213
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7R/1/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7R/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1731,
správca úpadcu: NEC-TRANS, s. r. o., so sídlom Hlavice 461, 023 22 Klokočov, IČO: 45 674 213 v zmysle § 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“) v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 31 326 552 ako právneho nástupcu spoločnosti IMPULS – LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom
Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
LawService Recovery, k.s., správca

K026758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEC-TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavice 461 / 0, 023 22 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 674 213
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7R/1/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7R/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1731,
správca úpadcu: NEC-TRANS, s. r. o., so sídlom Hlavice 461, 023 22 Klokočov, IČO: 45 674 213 v zmysle § 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“) v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820
05 Bratislava, IČO: 31 320 155 ako právneho nástupcu spoločnosti VÚB Leasing, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1,
820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
LawService Recovery, k.s., správca

K026759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sekerka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 208, 038 61 Lipovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Veliká
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Sídlo správcu:
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/37/2022 S2053
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/37/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Petra Veliká, sídlom kancelárie Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, zn. správcu 2053, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 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 kancelárii správcu Mgr. Petra Veliká, sídlom kancelárie Dolné
Rudiny 1, 010 01 Žilina v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 07:30 - 12:00 a 12:30 - 14:00 hod..
Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na: velika.skp@gmail.com alebo na tel. čísle: 0950 449
439.
Mgr. Petra Veliká, správca

K026760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popoliška 860/40, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1971
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/8/2021 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka , podľa podpísaného čestného prehlásenia zo dňa 14.3.2022 a
vlastných šetrení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
§ 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka JMichal Baláž
7.6.1971, Popoliška 860/40, 014 01 Bytča pod č.k. 1OdK/8/2021 ruší.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky

K026761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sekerka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 208, 038 61 Lipovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Veliká
Sídlo správcu:
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/37/2022 S2053
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/37/2022
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

aplicables“
lhůty"
fristerne“
beachten“
tähtajad"
observed“
respecter“
osservare“
jaievero"
terminai"
határidők"
osservati"
termijnen”
terminów"
observar“
termíny"
upoštevati"
määräajat”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, týmto ako správca
dlžníka Ladislav Sekerka, nar. 13.10.1955, trvale bytom Partizánska 208/58, 038 61 Lipovec, SR oznamujem, že
bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 7OdK/37/2022 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 83/2022 z 02.05.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená Mgr. Petra Veliká,
sídlom kancelárie Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, zn. správcu 2053.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt Ladislav Sekerka, born on 13 of October 1955, domicile Partizánska 208/58, 038 61 Lipovec, Slovak
Republic, our duty is to inform you, that District Court Žilina, No. 32OdK/249/2020, promulgated in the
Commercial bulletin No. 83/2022 dated on 2 of May 2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Petra Veliká, office seat: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, trustees No.: S2053 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. 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. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 167l ods. 3 ZKR). Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu 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).
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 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 trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. The application delivered into the mailbox of the trustee is
considered as delivered even in the court (§ 167l sec. 3 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. 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 167l ods. 1 ZKR, § 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 (§ 167l ods. 1 ZKR, § 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 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 (§ 167l sec. 1 BRA, § 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 (§ 167l sec. 1 BRA, § 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 (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 167l ods. 1 ZKR, § 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 only by
publishing them in the Commercial report (§ 167l sec. 1 BRA, § 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 (§
167l sec. 1 BRA, § 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 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
Mgr. Petra Veliká, správca

K026762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krausová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Janošku 2120/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/6/2022 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/6/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O SKONČENÍ KONKURZU
V konkurznom konaní vedenom na majetok Jana Krausová, nar. 18.04.1984, trvale bytom Jura Janošku
2120/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom: Jana Krausová, s miestom
podnikania Jura Janošku 2120/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 697 358, sp. zn. 3OdK/6/2022 správca
konkurznej podstaty JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu:
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S 1832, týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Žiline, dňa 03.05.2022
JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA, správca

K026763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolena Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin ..., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/30/2021 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/30/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
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(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
– Milan Kolena, nar.: 12.05.1994, trvale bytom Mesto Martin, 036 01 Martin, (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 17.03.2022, sp. zn. 7OdK/30/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 57/2022 dňa 23.03.2022 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný
Kubín, značka správcu: S1856 (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 Milan Kolena, born on 12.05.1994, with permanent address at Martin , 036 01 Martin
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Žilina of
17.03.2022, ref. No. 7OdK/30/2021 published in the Commercial report No. 57/2022 of 23.03.2022 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Radlinského 1730, 02601
Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1856 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
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by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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May 2015.
Dolný Kubín, dňa 27.04.2022
Dolný Kubín, on 27.04.2022
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K026764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolena Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin ..., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/30/2021 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Milan Kolena, nar. 12.05.1994, Martin , trvale bytom Mesto Martin, 036 01 Martin (ďalej len
„Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín 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: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K026765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolena Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin ..., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/30/2021 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Milan Kolena, nar. 12.05.1994, Martin , trvale bytom Mesto Martin, 036 01 Martin (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. SK66 0900 0000 0051 3311 3685, 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.
Insolvency services, k.s., správca

K026766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotyzová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 125, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1990
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/12/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/12/2022
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 Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Alena Kotyzová, nar. 20.12.1990, trvale bytom Liptovská Teplá 125, 034 83 Liptovská Teplá
(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

K026767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1991
Obchodné meno správcu:
ADVOCATIS recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2021 S 2024
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/127/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

222

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

ADVOCATIS recovery k.s., so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina oznamuje, že konkurz vedený voči
dlžníkovi Daniel Koky, nar. 16.05.1991, trvale bytom Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš,
podnikajúci pod obchodným menom Daniel Koky, s miestom podnikania Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 52 167 283, sp. zn. 2OdK/127/2021 sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

K026768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEC-TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavice 461 / 0, 023 22 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 674 213
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7R/1/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7R/1/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zapísanú
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu NEC-TRANS, s. r.
o., so sídlom Hlavice 461, 023 22 Klokočov, IČO: 45 674 213 týmto zverejňuje oznámenie o aktualizácii súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Bibby Factoring Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská 4D, 821 09
Bratislava, IČO: 36 700 495, číslo zabezpečených pohľadávok: 3 – 58, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 204/2021 zo dňa 22.10.2021 (K055941) v rozsahu celkovej súpisovej hodnoty nižšie uvedených
súpisových zložiek, pričom toto zverejnenie v celom rozsahu nahrádza zverejnenie v Obchodnom vestníku č.
204/2021 zo dňa 22.10.2021 (K055941):
Poradov Meno
a
é
číslo priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
pohľadáv názov
číslo
mesto
ky
dlžníka
1

2

3

4

5

6

7

8

Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS
Alaine
Forwarding
SAS

Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039
Rue
grosne
62039

de

Dlžní
Dlžník - Dlžník
k
Štát
IČO
PSČ

Právny
Vyúčtova Neuhrade
dôvod
- ná výška ná výška Men
Faktúra Splatno
vzniku
pohľadáv pohľadáv a
č.
sť
pohľadáv
ky
ky
ky

Súpiso
vá
hodnot
a
v
EUR

la
Macon
B.P.
Cedex

7102 Francúzs 784181143 970,00
0
ko
51
EUR

de

la
Macon
B.P.
Cedex

1
7102 Francúzs 784181143 1 420,00 1 420,00
prepravné 102101 09.05.20
EUR
420,00
0
ko
51
EUR
EUR
služby
66
21
EUR

de

la
Macon
B.P.
Cedex

7102 Francúzs 784181143 900,00
0
ko
51
EUR

900,00
EUR

EUR

prepravné 102101 09.10.20 900,00
služby
70
21
EUR

la
Macon
B.P.
Cedex

7102 Francúzs 784181143 720,00
0
ko
51
EUR

720,00
EUR

EUR

prepravné 102101 09.10.20 720,00
služby
71
21
EUR

de

de

la
Macon
B.P.
Cedex

de

la
Macon
B.P.
Cedex

de

la
Macon
B.P.
Cedex

de

la
Macon
B.P.
Cedex

9

Asstra
Pekářská
Forwarding 695/10

Praha

10

Asstra
Pekářská
Forwarding 695/10

Praha

970,00
EUR

EUR

prepravné 102101 26.08.20 970,00
služby
48
21
EUR

1
7102 Francúzs 784181143 1 350,00 1 350,00
prepravné 102101 09.10.20
EUR
350,00
0
ko
51
EUR
EUR
služby
72
21
EUR
2
7102 Francúzs 784181143 2 320,00 2 320,00
prepravné 102101 09.10.20
EUR
320,00
0
ko
51
EUR
EUR
služby
73
21
EUR
7102 Francúzs 784181143 950,00
0
ko
51
EUR

950,00
EUR

EUR

prepravné 102101 15.09.20 950,00
služby
80
21
EUR

1
7102 Francúzs 784181435 1 180,00 1 180,00
prepravné 102101 24.09.20
EUR
180,00
0
ko
1
EUR
EUR
služby
88
21
EUR
1
1550 Česká
1 050,00 1 050,00
prepravné 102101 09.03.20
24285641
EUR
050,00
0
republika
EUR
EUR
služby
54
21
EUR
1
1550 Česká
1 050,00 1 050,00
prepravné 102101 09.03.20
24285641
EUR
050,00
0
republika
EUR
EUR
služby
55
21
EUR
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11

12

13

14

BALU
Považské
Považská
GROUP, s.
Podhradie 390 Bystrica
r. o.
BALU
Považské
Považská
GROUP, s.
Podhradie 390 Bystrica
r. o.
BALU
Považské
Považská
GROUP, s.
Podhradie 390 Bystrica
r. o.
BAU
Cesta mládeže
PROJEKT,
Malacky
18
s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovensk
0170
á
4
republika
Slovensk
0170
á
4
republika
Slovensk
0170
á
4
republika
Slovensk
9010
á
1
republika

46062823

46062823
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2
2 112,00 2 112,00
prepravné 202104 21.10.20
EUR
112,00
EUR
EUR
služby
03
21
EUR
2
2 520,00 2 520,00
prepravné 202104 21.10.20
EUR
520,00
EUR
EUR
služby
04
21
EUR

46062823

288,00
EUR

288,00
EUR

EUR

prepravné 202104 21.10.20 288,00
služby
05
21
EUR

35862726

312,00
EUR

312,00
EUR

EUR

prepravné 202104 22.10.20 312,00
služby
15
21
EUR

15

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 196,00 219,60
EUR
EUR

16

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 940,00 294,00
EUR
EUR

17

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 160,00 216,00
EUR
EUR

18

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 160,00 216,00
EUR
EUR

19

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 744,00 274,40
EUR
EUR

20

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 821,00 282,10
EUR
EUR

21

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 830,00 183,00
EUR
EUR

22

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 072,00 107,20
EUR
EUR

odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 84
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 85
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 86
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 87
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 38
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 39
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 42
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 43
ky
za
prepravné

10.07.20 219,60
21
EUR

10.07.20 294,00
21
EUR

10.03.20 216,00
21
EUR

10.03.20 216,00
21
EUR

08.06.20 274,40
21
EUR

08.07.20 282,10
21
EUR

15.08.20 183,00
21
EUR

15.08.20 107,20
21
EUR
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23

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

827,00
EUR

24

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 158,00 215,80
EUR
EUR

25

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 011,00 201,10
EUR
EUR

26

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 121,00 112,10
EUR
EUR

27

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 656,00 165,60
EUR
EUR

28

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 565,00 156,50
EUR
EUR

29

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 927,00 192,70
EUR
EUR

30

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 970,00 197,00
EUR
EUR

31

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 542,00 154,20
EUR
EUR

82,70
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 44
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 45
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 46
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 47
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 49
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 50
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 51
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 52
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 57
ky
za
prepravné
služby
odmena
za

18.08.20 82,70
21
EUR

20.08.20 215,80
21
EUR

20.08.20 201,10
21
EUR

21.08.20 112,10
21
EUR

27.08.20 165,60
21
EUR

27.08.20 156,50
21
EUR

28.08.20 192,70
21
EUR

28.08.20 197,00
21
EUR

09.03.20 154,20
21
EUR
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32

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 037,00 103,70
EUR
EUR

33

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 476,00 147,60
EUR
EUR

34

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

983,00
EUR

35

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 345,00 134,50
EUR
EUR

36

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 410,00 141,00
EUR
EUR

37

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 386,00 138,60
EUR
EUR

38

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 132,00 113,20
EUR
EUR

39

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 329,00 132,90
EUR
EUR

40

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

403,00
EUR

41

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9

98,30
EUR

40,30
EUR

1 178,00 117,80
EUR
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 58
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 59
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 60
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 61
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 62
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 63
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 64
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 65
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 69
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 76

09.03.20 103,70
21
EUR

09.03.20 147,60
21
EUR

09.03.20 98,30
21
EUR

09.03.20 134,50
21
EUR

09.03.20 141,00
21
EUR

09.03.20 138,60
21
EUR

09.03.20 113,20
21
EUR

09.03.20 132,90
21
EUR

09.05.20 40,30
21
EUR

09.10.20 117,80
21
EUR
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EUR

EUR

42

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

786,00
EUR

78,60
EUR

43

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

628,00
EUR

62,80
EUR

44

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 519,00 151,90
EUR
EUR

45

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 818,80 281,88
EUR
EUR

46

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 160,00 216,00
EUR
EUR

47

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 334,00 233,40
EUR
EUR

48

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 100,00 210,00
EUR
EUR

49

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 220,00 222,00
EUR
EUR

50

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

600,00
EUR

SLOVAKIA,
a.s.

9

republika

60,00
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
pohľadáv 76
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 77
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 78
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
102101
EUR
pohľadáv 79
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 81
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 82
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202102
EUR
pohľadáv 64
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202102
EUR
pohľadáv 85
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202102
EUR
pohľadáv 86
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202102
EUR
pohľadáv 87
ky
za
prepravné
služby

21

09.10.20 78,60
21
EUR

09.10.20 62,80
21
EUR

09.10.20 151,90
21
EUR

27.09.20 281,88
21
EUR

10.01.20 216,00
21
EUR

29.07.20 233,40
21
EUR

08.08.20 210,00
21
EUR

08.08.20 222,00
21
EUR

08.08.20 60,00
21
EUR
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51

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

52

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

53

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

54

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

55

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 400,00 240,00
EUR
EUR

56

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 880,00 288,00
EUR
EUR

57

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 620,00 162,00
EUR
EUR

58

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 728,00 172,80
EUR
EUR

59

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

BIBBY
FACTORIN

8210

Slovensk

1 734,00 173,40

Deň vydania: 06.05.2022
odmena
za
postúpeni
e
202102
EUR
pohľadáv 99
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 00
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 01
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 02
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 03
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 04
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 06
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 08
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 09
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103

13.08.20 173,40
21
EUR

13.08.20 173,40
21
EUR

13.08.20 173,40
21
EUR

13.08.20 173,40
21
EUR

18.08.20 240,00
21
EUR

18.08.20 288,00
21
EUR

15.08.20 162,00
21
EUR

16.08.20 172,80
21
EUR

16.08.20 176,34
21
EUR

16.08.20 173,40
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8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

61

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

62

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

63

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

64

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

65

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

66

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

67

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

68

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

69

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

Deň vydania: 06.05.2022

e
202103
pohľadáv 10
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 734,00 173,40
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 11
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 763,40 176,34
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 12
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 763,40 1 763,40
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 13
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 734,00 173,40
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 14
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 734,00 173,40
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 15
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 734,00 173,40
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 16
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
2 052,00 205,20
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 17
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
2 760,00 276,00
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 18
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
1 734,00 173,40
e
202103
EUR
EUR
EUR
pohľadáv 19
ky
za
prepravné
EUR

16.08.20 173,40
21
EUR

16.08.20 173,40
21
EUR

17.08.20 176,34
21
EUR

17.08.20 173,40
21
EUR

17.08.20 173,40
21
EUR

20.08.20 173,40
21
EUR

20.08.20 173,40
21
EUR

25.08.20 205,20
21
EUR

25.08.20 276,00
21
EUR

20.08.20 173,40
21
EUR
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70

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 758,80 275,88
EUR
EUR

71

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

72

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

73

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 818,80 281,88
EUR
EUR

74

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

75

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

76

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

77

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

78

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 220,00 222,00
EUR
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 20
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 21
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 22
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 23
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 24
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 25
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 26
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 27
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 28
ky
za
prepravné
služby
odmena
za

21.08.20 275,88
21
EUR

22.08.20 173,40
21
EUR

22.08.20 173,40
21
EUR

22.08.20 281,88
21
EUR

27.08.20 173,40
21
EUR

27.08.20 173,40
21
EUR

27.08.20 173,40
21
EUR

27.08.20 173,40
21
EUR

09.01.20 222,00
21
EUR
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79

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 760,00 276,00
EUR
EUR

80

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

81

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 818,80 281,88
EUR
EUR

82

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

83

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 740,00 174,00
EUR
EUR

84

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

85

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

86

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

87

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

88

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9

2 040,00 204,00
EUR
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 29
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 31
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 33
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 34
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 35
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 37
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 38
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 39
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 40
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 41

09.01.20 276,00
21
EUR

29.08.20 173,40
21
EUR

29.08.20 281,88
21
EUR

29.08.20 173,40
21
EUR

29.08.20 174,00
21
EUR

29.08.20 176,34
21
EUR

31.08.20 176,34
21
EUR

09.05.20 173,40
21
EUR

09.05.20 176,34
21
EUR

09.10.20 204,00
21
EUR
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SLOVAKIA,
a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie
9

EUR

republika

EUR

89

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 760,00 276,00
EUR
EUR

90

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

91

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 758,80 275,88
EUR
EUR

92

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

93

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

94

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

95

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

96

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

97

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
pohľadáv 41
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 42
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 43
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 44
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 45
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 46
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 47
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 48
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 49
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 50
ky
za
prepravné
služby

21

09.10.20 276,00
21
EUR

09.05.20 173,40
21
EUR

09.05.20 275,88
21
EUR

09.07.20 176,34
21
EUR

09.10.20 173,40
21
EUR

09.10.20 173,40
21
EUR

09.10.20 176,34
21
EUR

09.11.20 176,34
21
EUR

09.11.20 176,34
21
EUR
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98

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 788,00 178,80
EUR
EUR

99

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 760,00 276,00
EUR
EUR

100

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

101

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

102

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 758,80 275,88
EUR
EUR

103

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

104

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 227,20 222,72
EUR
EUR

105

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

106

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

BIBBY
FACTORIN

8210

Slovensk

1 734,00 173,40

Deň vydania: 06.05.2022
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 51
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 52
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 53
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 54
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 56
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 57
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 58
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 60
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 61
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103

16.09.20 178,80
21
EUR

16.09.20 276,00
21
EUR

09.12.20 173,40
21
EUR

09.12.20 173,40
21
EUR

09.12.20 275,88
21
EUR

13.09.20 176,34
21
EUR

13.09.20 222,72
21
EUR

14.09.20 176,34
21
EUR

14.09.20 176,34
21
EUR

17.09.20 173,40
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107

Konkurzy a reštrukturalizácie

8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

108

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 227,20 222,36
EUR
EUR

109

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

110

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 758,80 275,88
EUR
EUR

111

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

112

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 227,20 222,72
EUR
EUR

113

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

114

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

115

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

116

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
e
202103
pohľadáv 63
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 64
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 65
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 66
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 67
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 68
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 69
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 70
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 73
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 74
ky
za
prepravné
EUR

17.09.20 173,40
21
EUR

18.09.20 222,36
21
EUR

19.09.20 173,40
21
EUR

19.09.20 275,88
21
EUR

20.09.20 176,34
21
EUR

20.09.20 222,72
21
EUR

20.09.20 176,34
21
EUR

20.09.20 176,34
21
EUR

24.09.20 173,40
21
EUR

24.09.20 173,40
21
EUR
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117

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

118

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

119

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 440,00 144,00
EUR
EUR

120

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

121

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 763,40 176,34
EUR
EUR

122

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

1 734,00 173,40
EUR
EUR

123

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

318,00
EUR

124

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 022,00 202,20
EUR
EUR

125

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 760,00 276,00
EUR
EUR

31,80
EUR

Deň vydania: 06.05.2022
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 75
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 76
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 77
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 78
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 79
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 80
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 93
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 95
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202103
EUR
pohľadáv 96
ky
za
prepravné
služby
odmena
za

24.09.20 173,40
21
EUR

25.09.20 173,40
21
EUR

25.09.20 144,00
21
EUR

25.09.20 173,40
21
EUR

25.09.20 176,34
21
EUR

25.09.20 173,40
21
EUR

10.05.20 31,80
21
EUR

15.10.20 202,20
21
EUR

15.10.20 276,00
21
EUR
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126

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 758,80 275,88
EUR
EUR

127

BIBBY
FACTORIN
Slovensk
8210
G
Prievozská 4D Bratislava
á
36700495
9
SLOVAKIA,
republika
a.s.

2 040,00 204,00
EUR
EUR

128

BIOWAY s.
Pri Prachárni 20 Košice
r. o.

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143
144

145

C.H.
Robinson
Europe BV
C.S.Cargo
Slovakia,
a.s.

Slovensk
0401
á
45503541
1
republika

Deň vydania: 06.05.2022
za
postúpeni
e
202104
EUR
pohľadáv 00
ky
za
prepravné
služby
odmena
za
postúpeni
e
202104
EUR
pohľadáv 02
ky
za
prepravné
služby

10.11.20 275,88
21
EUR

20.10.20 204,00
21
EUR

816,00
EUR

816,00
EUR

EUR

prepravné 202101 17.05.20 816,00
služby
41
21
EUR

Teleportbouleva Amsterda
Holandsk 811514274 900,00
1043
rd 120
m
o
B01
EUR

900,00
EUR

EUR

prepravné 102101 09.10.20 900,00
služby
74
21
EUR

624,00
EUR

624,00
EUR

EUR

prepravné 202103 29.08.20 624,00
služby
36
21
EUR

396,00
EUR

396,00
EUR

EUR

prepravné 202104 22.10.20 396,00
služby
11
21
EUR

Mliekarenská
Slovensk
8249
10, 824
92 Bratislava
á
35892404
2
Bratislava
republika
Slovensk
DALITRANS Veľké Bierovce Veľké
9131
á
36298883
s. r. o.
266
Bierovce 1
republika
DE
Slovensk
CLERCQ
Dialničná cesta
9030
Senec
á
3628098
Slovakia
5
1
republika
sro
DE
Slovensk
CLERCQ
Dialničná cesta
9030
Senec
á
3628098
Slovakia
5
1
republika
sro
GEFCO
Noidans
FRANCE
Z.I.
DU
7000 Francúzs 247897914
Les
SAS
DURGEON II
4
ko
64
Vesoul
VESOUL
GEFCO
Slovensk
Rosum
8210
SLOVAKIA
Bratislava
á
35898526
Bajkalská 19/B
1
s. r. o.
republika
GEFCO
Slovensk
Rosum
8210
SLOVAKIA
Bratislava
á
35898526
Bajkalská 19/B
1
s. r. o.
republika
GEFCO
Slovensk
Rosum
8210
SLOVAKIA
Bratislava
á
35898526
Bajkalská 19/B
1
s. r. o.
republika
GEFCO
Slovensk
Rosum
8210
SLOVAKIA
Bratislava
á
35898526
Bajkalská 19/B
1
s. r. o.
republika
GEFCO
Slovensk
Rosum
8210
SLOVAKIA
Bratislava
á
35898526
Bajkalská 19/B
1
s. r. o.
republika
GEFCO
Slovensk
Rosum
8210
SLOVAKIA
Bratislava
á
35898526
Bajkalská 19/B
1
s. r. o.
republika
Slovensk
GEIS
SK
9600
Trňanská 6
Zvolen
á
31324428
s.r.o.
1
republika
GIL
Slovensk
Nové
9400
SLOVAKIA, Ľ.Štúra 9088/3
á
47586672
Zámky
1
s.r.o
republika
GTS
Slovensk
0360
Logistics, s. M.Dulu 7
Martin
á
36652776
8
r. o.
republika
24
rue
De Sauvagn 6423 Francúzs 439894185
HK Course
Bruscos
on
0
ko
6
KIABA
Žabokrek
Slovensk
spedition & Žabokreky nad
9585
y
nad
á
51162482
transporte s. Nitrou 188/7
2
Nitrou
republika
r. o.
Veselí
Leština CZ, Čtvrť J. Hybeše
3918 Česká

1
1 860,00 1 860,00
prepravné 202103 09.10.20
EUR
860,00
EUR
EUR
služby
99
21
EUR
1
1 860,00 1 860,00
prepravné 202104 17.09.20
EUR
860,00
EUR
EUR
služby
07
21
EUR
600,00
EUR

600,00
EUR

EUR

prepravné 102101 30.07.20 600,00
služby
31
21
EUR

1
1 734,00 1 734,00
prepravné 202104 19.10.20
EUR
734,00
EUR
EUR
služby
08
21
EUR
1
1 763,40 1 763,40
prepravné 202104 22.10.20
EUR
763,40
EUR
EUR
služby
09
21
EUR
1
1 763,40 1 763,40
prepravné 202104 22.10.20
EUR
763,40
EUR
EUR
služby
10
21
EUR
1
1 734,00 1 734,00
prepravné 202104 22.10.20
EUR
734,00
EUR
EUR
služby
17
21
EUR
1
1 734,00 1 734,00
prepravné 202104 22.10.20
EUR
734,00
EUR
EUR
služby
18
21
EUR
774,00
EUR

774,00
EUR

EUR

prepravné 202104 22.10.20 774,00
služby
19
21
EUR

600,00
EUR

600,00
EUR

EUR

prepravné 202103 30.08.20 600,00
služby
59
21
EUR

1
1 080,00 1 080,00
prepravné 202104 22.10.20
EUR
080,00
EUR
EUR
služby
14
21
EUR
300,00
EUR

300,00
EUR

EUR

prepravné 202101 05.09.20 300,00
služby
16
21
EUR

780,00
EUR

780,00
EUR

EUR

prepravné 102101 09.01.20 780,00
služby
53
21
EUR

456,00
EUR

456,00
EUR

EUR

prepravné 202103 29.08.20 456,00
služby
30
21
EUR

330,00

330,00

prepravné 102101 10.03.20 330,00
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146

Leština CZ, Čtvrť J. Hybeše
nad
s.r.o.
549
Lužnicí

147

LEŠTINA
SK s.r.o.

148

149

150

151

152
153
154
155

156

157

158

159

160

161
162
163

164

165

3918 Česká
26105896
1
republika

Slovensk
8210
á
3
republika
Logex
Kněževes 2526 Česká
Nová čtvrť 198
Logistics
u Prahy 8
republika
Nemeck
LogistikGeisenfel 8529 á
Service
Muhlstr.10
d
0
spolková
Huber e.K.
republika
MSlovensk
Kpt.
Nálepku
9340
LOGISTIC,
Levice
á
78/3238
1
s.r.o.
republika
Slovensk
RADKO
9063
Lieskové 474 Cerová
á
MICHALICA
3
republika
Slovensk
Šoltésovej
Považská 0170
RAVEN a.s.
á
420/2
Bystrica 1
republika
Spedice
Borodinova
6230 Česká
Brno
Brno, s. r. o. 311/8
0
republika
5640 Česká
ŠMÍDL s.r.o. Čs. armády 991 Žamberk
1
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
ŠPEDSlovensk
9340
TRANS
Ku Bratke 5
Levice
á
5
Levice, a.s.
republika
TELS
CZ Pekářská
1550 Česká
Praha
spol. s r. o. 621/17
0
republika
Slovensk
TOP-LOG
9517
Velčice 329
Velčice
á
s.r.o
1
republika
Slovensk
TRIPAL,
Kysucká cesta
0100
Žilina
á
s.r.o.
3
1
republika
Slovensk
TRIPAL,
Kysucká cesta
0100
Žilina
á
s.r.o.
3
1
republika
Seberíniho 9

Bratislava

330,00
EUR

330,00
EUR

EUR

prepravné 102101 10.03.20 330,00
služby
56
21
EUR

45395454

228,00
EUR

228,00
EUR

EUR

prepravné 202104 22.10.20 228,00
služby
16
21
EUR

24771511

370,00
EUR

370,00
EUR

EUR

prepravné 102101 09.10.20 370,00
služby
40
21
EUR

222174252

200,00
EUR

200,00
EUR

EUR

prepravné 102101 20.09.20 200,00
služby
67
21
EUR

35961589

1
1 188,00 1 188,00
prepravné 202103 15.08.20
EUR
188,00
EUR
EUR
služby
07
21
EUR

43320103

264,00
EUR

264,00
EUR

EUR

prepravné 202101 28.04.20 264,00
služby
84
21
EUR

31595804

264,00
EUR

264,00
EUR

EUR

prepravné 202104 10.07.20 264,00
služby
13
21
EUR

190,00
EUR
350,00
260009030
EUR

190,00
EUR
350,00
EUR

36536580

228,00
EUR

228,00
EUR

EUR

prepravné 202103 16.09.20 228,00
služby
83
21
EUR

36536580

203,56
EUR

203,56
EUR

EUR

prepravné 202103 14.08.20 203,56
služby
32
21
EUR

36536580

215,98
EUR

215,98
EUR

EUR

prepravné 202103 28.08.20 215,98
služby
55
21
EUR

36536580

225,97
EUR

225,97
EUR

EUR

prepravné 202103 09.05.20 225,97
služby
71
21
EUR

36536580

214,96
EUR

214,96
EUR

EUR

prepravné 202103 09.09.20 214,96
služby
72
21
EUR

36536580

228,00
EUR

228,00
EUR

EUR

prepravné 202103 18.09.20 228,00
služby
89
21
EUR

36536580

360,00
EUR

360,00
EUR

EUR

prepravné 202103 20.09.20 360,00
služby
92
21
EUR

28182499

750,00
EUR

750,00
EUR

EUR

prepravné 102101 10.09.20 750,00
služby
87
21
EUR

46052429

180,00
EUR

180,00
EUR

EUR

prepravné 202104 10.07.20 180,00
služby
12
21
EUR

44730829

540,00
EUR

540,00
EUR

EUR

prepravné 202103 18.08.20 540,00
služby
88
21
EUR

1408356

44730829

166

UCS GmbH

Industrieparkstr Marchtre
4614 Rakúsko 63550204
asse 1
nk

167

UCS GmbH

Industrieparkstr Marchtre
4614 Rakúsko 63550204
asse 1
nk

168

UCS GmbH

Industrieparkstr Marchtre
4614 Rakúsko 63550204
asse 1
nk

169

UCS GmbH

Industrieparkstr Marchtre
4614 Rakúsko 63550204
asse 1
nk

170

URSPED
s.r.o.

Sládkovičova
52A

Banská
Bystrica
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Slovensk
9740
á
31560521
5
republika

prepravné 102101
služby
81
prepravné 102101
EUR
služby
86
EUR

15.10.20
21
24.10.20
21

2
2 220,00 2 220,00
prepravné 202103 09.10.20
EUR
220,00
EUR
EUR
služby
97
21
EUR
1
1 177,00 1 177,00
prepravné 102101 24.09.20
EUR
177,00
EUR
EUR
služby
82
21
EUR
1
1 250,00 1 250,00
prepravné 102101 24.09.20
EUR
250,00
EUR
EUR
služby
83
21
EUR
1
1 519,00 1 519,00
prepravné 102101 24.09.20
EUR
519,00
EUR
EUR
služby
84
21
EUR
1
1 368,00 1 368,00
prepravné 102101 24.09.20
EUR
368,00
EUR
EUR
služby
85
21
EUR
720,00
EUR

720,00
EUR

EUR

prepravné 202103 10.03.20 720,00
služby
90
21
EUR
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171

W.A.G.
Issuing
Services,
a.s.

Na
Vítězné
Praha 4
pláni 1719/4

1400 Česká
5012910
0
republika

172

W.A.G.
Issuing
Services,
a.s.

Na
Vítězné
Praha 4
pláni 1719/4

1400 Česká
5012911
0
republika

173

W.A.G.
Issuing
Services,
a.s.

Na
Vítězné
Praha 4
pláni 1719/4

1400 Česká
5012912
0
republika

174

W.A.G.
Issuing
Services,
a.s.

Na
Vítězné
Praha 4
pláni 1719/4

1400 Česká
5012913
0
republika

174

175

176

177

Woehl&CIE Route
de
Wissmbo 6716 Francúzs 375585011
TPT Schweigen, BP
urg
0
ko
44
International 10025
Slovensk
YOPUR,
Bratislavská
9008
Blatné
á
35777672
spol. s r. o. 331/12
2
republika
Slovensk
YOPUR,
Bratislavská
9008
Blatné
á
35777672
spol. s r. o. 331/12
2
republika
Slovensk
YOPUR,
Bratislavská
9008
Blatné
á
35777672
spol. s r. o. 331/12
2
republika

Deň vydania: 06.05.2022

nezúčtova
né
uhradené
7 500,00 7 500,00
EUR zálohy na
EUR
EUR
kúpnu
cenu za
naftu
nezúčtova
né
uhradené
5 500,00 5 500,00
EUR zálohy na
EUR
EUR
kúpnu
cenu za
naftu
nezúčtova
né
uhradené
5 000,00 5 000,00
EUR zálohy na
EUR
EUR
kúpnu
cenu za
naftu
nezúčtova
né
uhradené
4 000,00 4 000,00
EUR zálohy na
EUR
EUR
kúpnu
cenu za
naftu

7
500,00
EUR

5
500,00
EUR

5
000,00
EUR

4
000,00
EUR

1
1 150,00 1 150,00
prepravné 102101 09.05.20
EUR
150,00
EUR
EUR
služby
68
21
EUR
516,00
EUR

516,00
EUR

EUR

prepravné 202103 10.03.20 516,00
služby
91
21
EUR

516,00
EUR

516,00
EUR

EUR

prepravné 202103 10.10.20 516,00
služby
98
21
EUR

600,00
EUR

600,00
EUR

EUR

prepravné 202104 17.10.20 600,00
služby
06
21
EUR
97 401,
15 EUR

SPOLU

LawService Recovery, k.s.

K026769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koza Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2022 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Anton Koza, nar. 15.10.1962, bytom: Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica,
do 25.05.2016 podnikajúca pod obchodným menom Anton Koza, s miestom podnikania Oščadnica 243, 023 01
Oščadnica, IČO: 17 867 550, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. a, b) a ods. 19 a ods. 21)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
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 na účet vedený v FIO
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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banke, a.s., IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a s poznámkou: Koza
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a to najmenej 350,00 € a najviac 10.000,00 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K026770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koza Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2022 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Anton Koza, nar. 15.10.1962, bytom: Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica,
do 25.05.2016 podnikajúca pod obchodným menom Anton Koza, s miestom podnikania Oščadnica 243, 023 01
Oščadnica, IČO: 17 867 550, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to
nasledovne Po - Pia: od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese.
JUDr. Radovan Birka, správca

K026771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 512/36, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.2022
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372022 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

"Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
«Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Lukáš Cicko, , nar. 16.12.1988, bytom Bratislavská 512/36,, 010 01 Žilina, oznamujem, že uznesením Okresného
súdu v Žiline, č.k.:2OdK/37/2022 zo dňa 26.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty trustee
of the debtor Lukáš Cicko, born 16.12.1988, Bratislavská 512/36, 010 01 Zilina our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Žilina, proc. no:2OdK/37/2022 dated on 26.04.2022 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no.83/2022 on 02.05.2022. The
bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing.
Štefan Straka, so sídlom správcovskej kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Ing. Štefan Straka., Na stanicu 16, 010
09 Žilima, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor,
the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

Ing. Štefan Straka, správca
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K026772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koza Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2022 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2022
Druh podania:
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 Anton Koza, nar. 15.10.1962,
bytom: Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica, do 25.05.2016 podnikajúca pod obchodným menom Anton Koza,
s miestom podnikania Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica, IČO: 17 867 550 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 1OdK/38/2022, zo dňa 26.04.2022 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 Anton Koza, date of birth 15.10.1962, residency at Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica, business name
Anton Koza place of business Oščadnica 243, 023 01 Oščadnica, ID number: 17 867 550, (hereinafter only “the
Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No. 1OdK/38/2022 dated on 26th of
april 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022. Dňom
03.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 83/2022 on 2th of may 2022.
Bankruptcy was declared on 2th of may 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr. Radovan Birka,
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 04.05.2022
The date 4th of may 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/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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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
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. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
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JUDr. Radovan Birka, trustee

K026773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 512/36, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.2022
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372022 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, srávca dlžníka: Lukáš Cicko, nar. 16.12.1988,
trvale bytom Bratislavská 512/36, 010 01 Žilina týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárií správcu v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom na t.č. 0918086917.

Ing. Štefan Straka, správca

K026774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GODOR Trans s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 8390/13 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 119 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2022 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Jozef Šamaj, predbežný správca dlžníka GODOR Trans s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 8390/13, 010
01 Žilina, IČO: 51 119 641 oznamuje účastníkom konania, že do spisu predbežného správcu 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 spisu predbežného správcu 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

K026775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piecka Ferdinand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 372, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/19/2018 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o zrušení dražby
V súlade s § 92 ods. 6 a § 167n /štvrtá časť: ODDLŽENIE/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení zmien a doplnkov správkyňa konkurznej podstaty Dlžníka Ferdinand Piecka, nar. 13.11.1947, bytom
Tatranská 372, 034 81 Lisková JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin,
S548 pri výkone svojej funkcie bola oprávnená realizovať 1. kolo dražby nehnuteľného majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka.
Navrhovateľ a dražobník v jednej osobe bola ustanovená správkyňa konkurznej podstaty č. k.
2OdK/19/2018, publikované v OV č. 32/2018 dňa 14.02.2018.
Oznámenie o dražbe zo dňa 17.03.2022 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 56/2022 dňa
22.03.2022, kde boli zverejnené podstatné náležitosti konania dražby nehnuteľného majetku.
Miesto konania dražby: Jesenského 29, 036 01 Martin
Dátum konania dražby: 25.04.2022
Čas otvorenia dražby: 14,00 hod
Označenie či ide o opakovanú dražbu : 1.kolo dražby
Predmetná dražba bola zrušená z dôvodu práceneschopnosti správcu, resp. dražobníka, pričom opakované
1. kolo dražby bude účastníkom oznámené spôsobom v súlade s § 17 zákona o dobrovoľných dražbách č.
527/2002 v platnom znení.
V Martine, dňa 03.05.2022

K026776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa LUXLINE spol. s r.o., so sídlom: J.
Murgaša 102, 940 64 Nové Zámky a zámere zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty veriteľa LUXLINE spol.
s r.o., so sídlom: J. Murgaša 102, 940 64 Nové Zámky
JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca úpadcu TENA OIL a. s.,
so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavil zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate veriteľa LUXLINE spol. s r.o., so sídlom: J. Murgaša 102, 940 64 Nové Zámky (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“). Správca rovnako oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie: Veriteľský výbor, Zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti oddelenej
podstate Zabezpečeného veriteľa je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate Zabezpečeného veriteľa do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom
tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti oddelenej podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti oddelenej podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako
rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate je súčasťou správcovského spisu a je
možné doň nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je
možné si dohodnúť na tel. čísle: +421 911 700 030.

V Žiline, dňa 03.05.2022

JUDr. Erik Končok, správca

K026777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kresánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 2675 / 29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/34/2022 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/34/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k. 10OdK/34/2022 zo dňa 12.04.2022, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 76/2022 dňa 21.04.2022 bol vyhlásený konkurz na Dlžníka: Ing. Peter Kresánek, nar. 24.09.1961,
trvale bytom Daxnerova 2675/29, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Peter
Kresánek, s miestom podnikania Daxnerova 2675/29, 010 01 Žilina (do 10.05.2015 Lichardova 23, 010 01
Žilina), IČO: 33 340 170. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Tatiana Šumichrastová 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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Jesenského 29, 036 01 Martin, správca – S548.

JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Dlžníka: Ing. Peter Kresánek,
nar. 24.09.1961, trvale bytom Daxnerova 2675/29, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom
Ing. Peter Kresánek, s miestom podnikania Daxnerova 2675/29, 010 01 Žilina (do 10.05.2015 Lichardova
23, 010 01 Žilina), IČO: 33 340 170 (ďalej len „ Dlžník“) oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch:
pondelok až piatok v čase od 08,00 hod. - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e mailu:
tsumichrastova@gmail.com.
V Martine dňa 29.04.2022
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K026778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 497/74, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/13/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/13/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: : Daniel Daniš, nar. 13.09.1971, trvalý pobyt Bratislavská 497/74, 010 01
Žilina a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
- žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K026779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kresánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 2675 / 29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/34/2022 S548
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Žilina
10OdK/34/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa Dlžníka: Ing.
Peter Kresánek, nar. 24.09.1961, trvale bytom Daxnerova 2675/29, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod
obchodným menom Ing. Peter Kresánek, s miestom podnikania Daxnerova 2675/29, 010 01 Žilina (do
10.05.2015 Lichardova 23, 010 01 Žilina), IČO: 33 340 170 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky:
č. bankového účtu správcu v tvare IBAN : SK71 0900 0000 0051 6805 5905 vedený v SLSP, a. s.
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 350,00 Eur a najviac 10.000,00 Eur.
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
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok za účelom
popretia pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera a číslo konkurzného konania.
V Martine, dňa 29.04.2022
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K026780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zahatlan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 133, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/188/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/188/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Jozef Zahatlan, nar. 25.09.1962, Staškov 133, 023 53 Staškov (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31/2022 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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15.02.2022 (K009517).
Pozemky:
Parcelné číslo Druh
Výmera v m2 Štát Obec
Katastrálne územie Č. LV Spoluvlastnícky podiel Dlžníka
1366
Záhrada 261
SR Staškov Staškov
4364 1/1
1396
Záhrada 110
SR Staškov Staškov
4364 1/1

Súpisová hodnota
2 610,- €
1 100,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@insolvencyservices.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Zahatlan – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 4364 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051
3311 3685, BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 4364 Jozef Zahatlan“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K026781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Honišek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2233/59, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/16/2022 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/16/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Lena Mišalová, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Honišek, nar. 13.06.1968, trvale bytom
Komenského 2233/59, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa Lichardova 16, 010 01 Žilina, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Honišek, s miestom podnikania Komenského 2233/59, 010 01 Žilina, IČO: 54 436 621,
v konkurzom konaní sp. zn. 7OdK/16/2022 podľa § 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 „ZoKR“)
zverejňuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku:
Por.
číslo
1.

Typ
zložky

súpisovej Všeobecná podstata - druh súpisovej zložky majetku, podiel
popis majetku
dlžníka
stavba - záhradná chatka zapísaná na LV č. 1810 k.ú.
nehnuteľnosť
Trnové, obec Žilina, okres Žilina, postavená na KN C parc. 1/4
menšej hodnoty
č. 1461/83

súpisová
hodnota
2 000,00 €

dôvod
poznámka spísania
-

§ 167h ods.
1 ZKR

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 77/2022 zo dňa 22.04.2022
(K023689) a verejné ponukové konanie správca vyhlasuje za nasledovných podmienok:
1/
Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín,
v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 7OdK/16/2022 neotvárať!“. Lehota na predkladanie ponúk je
15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v obchodnom vestníku,
pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na ponuky, ktoré
nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky rovnakého záujemcu nebude správca prihliadať.
2/
V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej
ceny na účet správcu vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK59 0900 0000 0001 7514 1462 a do správy pre prijímateľa
uviesť „ponukové konanie 7OdK/16/2022“. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej na predkladanie ponúk
zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/

Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:

a/

označenie súpisovej zložky majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene euro, a to za každú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

251

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

súpisovú zložku samostatne;
b/
označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt,
dátum narodenia, rodné číslo a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania);
c/
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra nie starší ako 3
mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/

doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;

f/
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej
ponuky;
g/
ponuka musí obsahovať vyhlásenie záujemcu, že si je vedomý, že správca nezodpovedá za vady
predávaného majetku a majetok sa predáva ako stojí a leží a všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníctva
hradí záujemca;
h/
ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že
ponuka bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú
kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené
a vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok
ponukového konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a zložená záloha sa započíta na kúpnu
cenu; uvedené platí za predpokladu, že žiadna oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty podľa § 167r ZoKR. Všetky náklady spojené s kúpou a s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
JUDr. Lena Mišalová, správca

K026782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hupková Šarlota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súľov-Hradná 131, 013 52 Súľov-Hradná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2017 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka Šarlota Hupková, nar. 17.09.1961, trvale bytom
Súľov 131, 013 52 Súľov - Hradná, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 19.01.2018 si prihláškou nezabezpečenej pohľadávky po základnej
prihlasovacej lehote veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume:
10 856,24 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 19.01.2018.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty

K026783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hupková Šarlota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súľov-Hradná 131, 013 52 Súľov-Hradná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2017 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka Šarlota Hupková, nar. 17.09.1961, trvale bytom
Súľov 131, 013 52 Súľov - Hradná, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 29.03.2018 si prihláškou nezabezpečenej pohľadávky po základnej
prihlasovacej lehote veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. prihlásil nezabezpečenú pohľadávku
v celkovej sume: 790,81 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 29.03.2018.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty

K026784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hupková Šarlota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súľov-Hradná 131, 013 52 Súľov-Hradná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2017 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka Šarlota Hupková, nar. 17.09.1961, trvale bytom
Súľov 131, 013 52 Súľov - Hradná, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 02.05.2022 si prihláškou nezabezpečenej pohľadávky po základnej
prihlasovacej lehote veriteľ: Intrum Slovakia, s.r.o. prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 552,74
€. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 02.05.2022.

JUDr. Jakub Podmanický
správca konkurznej podstaty

K026785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súbor pohľadávok –
dňom 11.05.2022
Predmet speňaženia:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.
841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu MEDVE LM, s.r.o.
v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom
11.05.2022 na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na
speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 70/2020 pod značkou záznamu K030926
zo dňa 09.04.2020 v znení zverejnenia v Obchodnom vestníku MS SR č. 209/2021 pod značkou záznamu
K057596 dňa 29.10.2021 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“), a to súpisová položka majetku por. č. 7 a
majetku zaradeného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 70/2020 pod značkou záznamu K030924 dňa
09.04.2020 /v znení jeho aktualizácie, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 209/2021 pod
značkou záznamu K057597 dňa 29.10.2021/ (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty“), a to súpisová položka
majetku por. č. 21 (ďalej ako „Pohľadávky“).
Časť Pohľadávok, na ktoré vznikol nárok za obdobie do vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu boli Správcom
preradené do Súpisu všeobecnej podstaty, keďže k nim podľa vedomosti správcu nebolo zriadené a ani uplatnené
zabezpečovacie právo (napr. záložné právo k pohľadávkam) a časť Pohľadávok, na ktoré vznikol nárok za
obdobie po vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu boli správcom zaradené do Súpisu oddelenej podstaty
v súlade s pravidlami určenými ustanovením § 19 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR (ďalej len „Vyhláška“). Pohľadávky budú speňažené v ponukovom konaní
zorganizovanom správcom spoločne ako súbor pohľadávok (podrobnosti uvádza nižšie).
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Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu, a to:
i.

Súpisová položka majetku por. č. 7: Hnuteľná vec: Peňažná pohľadávka, zapísaná v Súpise
všeobecnej podstaty

Istina: 57.600,- Eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nárok Úpadcu ako prenajímateľa na úhradu nájomného za prenechanie
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 1207, zapísané na LV č. 6852 pre k. ú.
Liptovský Mikuláš do užívania nájomcovi MADMAZEL, s.r.o., so sídlom 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 44 251 319 na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.02.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
01.05.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.05.2014, za obdobie od 01.02.2018 do 31.01.2020 v celkovej sume
57.600,- Eur. Nárok Úpadcu bol právoplatne priznaný platobným rozkazom Okresného súdu Banská Bystrica, sp.
zn. 32Up/364/2021, zo dňa 27.04.2021.
Dlžník: MADMAZEL, s.r.o., so sídlom 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 251 319
Súpisová hodnota (aj mena): 2.880,- Eur
ii.

Súpisová položka majetku por. č. 21: Hnuteľná vec: Peňažná pohľadávka, zapísaná v Súpise
oddelenej podstaty

Istina: 9.600,- Eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nárok Úpadcu ako prenajímateľa na úhradu nájomného za prenechanie
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 1207, zapísané na LV č. 6852 pre k. ú.
Liptovský Mikuláš do užívania nájomcovi MADMAZEL, s.r.o., so sídlom 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 44 251 319 na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.02.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
01.05.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.05.2014, za obdobie od 01.02.2020 do 31.05.2020 v celkovej sume 9.600,EUR. Nárok Úpadcu bol právoplatne priznaný platobným rozkazom Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.
32Up/364/2021, zo dňa 27.04.2021.
Dlžník: MADMAZEL, s.r.o., so sídlom 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 251 319
Súpisová hodnota (aj mena): 480,- EUR
(ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“).
Dňa 31.03.2022 zabezpečený veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. a dňa 13.04.2022 veriteľský
výbor Úpadcu spoločne ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) uložili správcovi záväzný pokyn na
spoločné speňaženie Predmetu speňaženia ako súboru pohľadávok v ponukovom konaní organizovanom
správcom za nižšie uvedených podmienok. Zápisnica z písomného hlasovania veriteľského výboru Úpadcu bola
zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 77/2022 pod značkou záznamu K023688 dňa 22.04.2022.
Predmet speňaženia je toho času vymáhaný voči dlžníkovi prostredníctvom exekúcie.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 84 ods. 3 a §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). V rámci vyhláseného ponukového konania bude Predmet
speňaženia speňažovaný ako súbor pohľadávok.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) o zmluve o postúpení
pohľadávok.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na webovom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídle správcu www.irkr.sk a zároveň aj na internetovom portáli a www.konsolidacna.sk, s odkazom na oznámenie
zverejnené na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to
telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá
(i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie
kontaktných údajov, (ii) označenie Predmetu speňaženia a (iii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na
doručovanie ponúk, t.j. dňa 25.05.20222 do 16:00 hod., vo výške 1.000,- EUR.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (i) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (ii)
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s
dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená, resp. bola odmietnutá Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy o postúpení
pohľadávok dôjde k zaplateniu pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia alebo jej časti, uspokojená pohľadávka
alebo jej časť už nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi
najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok. V prípade
zániku pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia sčasti, bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu z ponúknutej
odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej časti pohľadávky k jej celkovej sume. V prípade zániku
pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia v celom rozsahu sa ponukové konanie zrušuje a víťaznému záujemcovi
bude vrátane zložená zábezpeka v celom rozsahu.
Odplata:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia
zábezpeky podľa týchto podmienok ponukového konania, správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet
speňaženia a túto vyhodnotí ako víťaznú. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej
odmietnutia a túto predložiť Príslušnému orgánu na schválenie.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK37 0900 0000 0051
6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľa, a. s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
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Ponukové konanie správca vyhodnotí do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku za Predmet speňaženia správca predloží
Príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a
písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán
predloženú víťaznú ponuku schvaľuje. V prípade, že čo i len jeden z členov Príslušného orgánu doručí správcovi
vo vyššie uvedenej lehote zamietavé stanovisko k schváleniu víťaznej ponuky, víťazná ponuka sa považuje za
neschválenú a správca je povinný vyhlásiť v poradí ďalšie kolo ponukového konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne najvyššiu odplatu za Predmet
speňaženia a jeho ponuka bude jednomyseľne schválená zo strany Príslušného orgánu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola jednomyseľne schválená Príslušným
orgánom, správca bez ďalšieho vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že
odplatu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení
pohľadávky, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne súhlasí s kratšou lehotou.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami vyššie alebo v lehote stanovenej správcom
neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude Predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný
na základe tejto zmluvy o postúpení pohľadávky.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 25.05.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – MEDVE LM, s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K026786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzúrik Zdeno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/132/2021 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/132/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

K sp.zn. 2Odk/132/2021

Doplnenie Súpis všeobecnej podstaty Dlžníka: Zdeno Dzúrik, nar. 09.02.1948, trvale bytom 031 01 Liptovský
Mikuláš, korešpondenčná adresa: Priehradná 2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“)

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1/
Pohľadávka:

nárok na vrátenie preplatku po zrušení exekúcie EX 2784/2016

Právny dôvod vzniku: deponovaná zrazená suma za obdobie od 18.10.2021 – 21.12.2021 ako preplatok po
zrušení exekúcie EX 2784/2016
Dlžník:

Sociálna poisťovňa, Ul. 29.augusta 8-10, 81363 Bratislava

Suma:

253,03 Eur

Dôvod zaradenia:

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. §-u 167i ods. 1 ZKR

Deň zaradenia:

20.4.2022

V Martine, dňa 20.04.2022
JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K026787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S 568
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
4K/33/2013
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo so sídlom 038 46 Horná Štubňa 436, IČO: 00 694 886, týmto
vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 21.12.2018 a § 92 ods.1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZoKR“), súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 97/2014 dňa 23.5.2014,
pod K009757,
I. kolo verejného ponukového konania na podávanie ponúk na prevod vlastníctva kúpou, predmetom ktorého je
nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý sa ponúka na
predaj ako súbory HV:
Typ súpisovej zložky majetku : IV. súbor HV – MATERIÁLU „Žiara, v.d.“
p.č.
Opis HV
204
Zátka -žehliaca doska
205
HPS 1x1200x1060
206
H PS 0,4x420

Rok výroby
1980-1990
neznámy
neznámy

množstvo
43208 ks
285 kg
457 kg

V I. verejnom ponukovom konaní na predaj hnuteľného majetku a pohľadávok ako SÚBOROV ponúkaných na
predaj sa ponúkajú za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
I. Podmienky verejného ponukového konania
1. Písomnú ponuky je nutné podať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – KOPLAST, v.d., 4K/33/2013 – NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť správcovi doručená v lehote do 20 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky ostatné jeho podané ponuky neprihliada.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a.)

riadnu identifikáciu súpisovej zložky, ktorá musí byť zhodná s označením v tomto

b.)

návrh výšky ponúkanej kúpnej ceny,

zverejnení,

c.)
označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú
fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby Výpis z príslušného registra, alebo
živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla
a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia OP,
d.)
označenie adresy na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcej sa na území
Slovenskej republiky, ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
e.)
záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou za ktorú záujemca koná
(štatutárny orgán), alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného splnomocnenia
(originálne splnomocnenie je povinnou prílohou záväz-nej ponuky),
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doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku na kúpnu cenu,

g.)
označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu bude vyhodnotená
ako neúspešná, vráti záujemcovi ním uhradenú zábezpeku,
4.
Účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK65 0200 0000 0029 3687 0299 vedený v VÚB banke, a.s. a to vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny záujemcom. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú najneskôr v poslednom
dni určenom na doručovanie ponúk.
5.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta
na kúpnu cenu.
6.
Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci všetky formálne podmienky VPK, ktorý poskytne najvyššiu ponúkanú
kúpnu cenu.
7. Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie písomnej ponuky záujemcu a včasné poukázanie
zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie
uvedených dokladov, alebo údajov, má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, o víťazovi rozhodne správca žrebom.
8.

Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od dňa otvorenia ponúk.

9.
V prípade ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom, má správca nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa započíta zo zloženej zábezpeky záujemcom.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu so zmluvnou pokutou,
ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke.
10.

Neúspešným záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.

11.

Podstatné podmienky ponukového konania:

a.)
správca majetok úpadcu predáva „tak ako tento stojí a leží“ a preto, ale aj z dôvodu hospodárnosti
správca nebude realizovať osobné ohliadky predmetu VPK,
b.)
kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy z miesta jeho uloženia najneskôr do piatich dní odo uzavretia
kúpnej zmluvy, ak nedôjde k inej dohode medzi správcom a kupujúcim,
c.)

miestom prevzatia predmetu kúpy je sídlo úpadcu: Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa,

d.)

náklady spojené s prevodom vlastníctva a prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci,

e.)
nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, resp. poškodenia predmetu
kúpy prechádza
na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastníctvo podpísaním kúpnej zmluvy.
II. Termín a miesto otvárania obálok
Správca v lehote do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie ponúk v kancelárii
správcu.
JUDr. Alena Balážová - správca

K026788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Meliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 93/22, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/36/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/36/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Matej Meliš, nar. 03.07.1979, trvalý pobyt Potočná 93/22, 013 02 Nededza zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline,
Národná 34, 010 01 Žilina oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k.
1OdK/36/2022 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo emailom:liskova.marianna@gmail.com

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K026789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Meliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 93/22, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/36/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/36/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu: Matej
Meliš, nar. 03.07.1979, trvalý pobyt Potočná 93/22, 013 02 Nededza v zmysle § 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 preddavok na trovy konania, čo predstavujú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet č. IBAN: SK24 8330 0000 0021 0130
2998, SWIFT: FIOZSKBAXXX vedený vo Fio banka, a. s. s uvedeným čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
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 § 32 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty
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K026790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Meliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 93/22, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/36/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/36/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Matej Meliš, nar. 03.07.1979, trvalý pobyt
Potočná 93/22, 013 02 Nededza (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 1OdK/36/2022 zo dňa 25. apríla 2022,
bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:
OV 82/2022 zo dňa 29.apríla 2022, číslo zverejnenia K025089.
Mgr. Marianna Líšková as the bankruptcy trustee of the debtor Matej Melis, b. 03.07.1979, permanent
residence Potočná 93/22, 013 02 Nededza an according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th of May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no.
10OdK/106/2021, dated on 25th April 2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The
abovementioned resolution wapublished in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 82/2022 dated on
29th April 2022, publication number K025089.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 30.október 2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina became valid on 30th 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 Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna
Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
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claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the 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.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor 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 does not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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.
Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee
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K026791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Klimas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 1111/4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/38/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Klimas, nar. 05.02.1986, bytom Mládeže 1111/14, 036 01 Martin –
Podháj, súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné
v kancelárií správcu na adrese: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, každý pracovný deň v úradných hodinách
od: 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K026792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Klimas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 1111/4, 036 01 Martin -Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/38/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/38/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Klimas, nar. 05.02.1986, bytom Mládeže 1111/14, 036 01 Martin –
Podháj, 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 platnom znení, týmto oznamuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý
môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v uvedenom
konkurznom konaní. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0040 0867 9001, vedený v Prima
banke Slovensko a.s..

V zmysle ustanovenia § 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 § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, ako
poznámku pre prijímateľa prosíme uviesť: preddavok -meno dlžníka.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 pohľadávku možno poprieť:
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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.

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 odsek 19 ZKR.

Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 32 odsek 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. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Na účel zloženia preddavkov správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v
Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok.
Preddavok podľa ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok. Z preddavkov 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. Marta Bojo Vevurková, správca

K026793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Piatka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodická 42/33, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/140/2021 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/140/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Blackside, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515
Prihláška pohľadávky: súhrnná prihláška 2 nezabezpečených pohľadávok vo výške 38,08 EUR; 38,08 EUR zo
dňa 27.04.2022
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Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihláška pohľadávky: prihláška nezabezpečenej pohľadávky zo dňa 29.04.2022 vo výške 14 841,30 EUR

JUDr. Veronika Kacová, správca

K026794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky ., 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1998
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/105/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/105/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Jozef
Rusňák, nar. 03. 05. 1998, trvale bytom obec Lúčky, 967 01 Lúčky, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň
od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky ., 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1998
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/105/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/105/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Jozef Rusňák, nar. 03. 05. 1998, trvale bytom obec Lúčky, 967 01 Lúčky, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 2OdK/105/2022 zo dňa 05.04.2022 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Jozef Rusňák, date of born: 03.05.1998, address: obec Lúčky, 967 01 Lúčky, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no:
2OdK/105/2022 dated on 05.04.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2022 zo dňa
13.04.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 72/2021 on
13.04.2022. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky ., 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1998
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/105/2022 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/105/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka Jozef Rusňák, nar. 03. 05. 1998, trvale bytom obec Lúčky, 967 01
Lúčky, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre
účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 2OdK/105/2022, ktorým je účet vedený
v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, značka
správcu: S1856, správca úpadcu: LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen,
IČO: 46 165 44 v zmysle § 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“) v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“),
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Insolvency services, k.s., správca

K026798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margetová Pamela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/130/2022 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/130/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Pamela
Margetová, nar. 02.11.1970, trvale bytom Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, obchodné meno Pamela
Margetová- PAMI SHOP, s miestom podnikania Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 43 470 998
(ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K026799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Crmanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1744 / 2, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/275/2021 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/275/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Jana Crmanová, nar. 26.09.1984, bytom Švermova 1744/2, 974 04 Banská Bystrica,
podnikajúca pod obchodným menom: Jana Crmanová, so sídlom Švermova 1744/2, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
44 264 062 v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení týmto vyhlasuje prvé ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku dlžníka patriaceho do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty majetku, ktorý bol zverejnený pod položkou 1. súpisu všeobecnej
v Obchodnom vestníku č. OV č. 210/2021 zo dňa 02.11.2021 a ktorý tvorí:

podstaty

1. pozemok CKN parc. č. 177 – záhrada o výmere 221 m2, zapísaný na LV č. 781, k.ú.: Horná Mičiná,
obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, SR v podiele 1/1 v súpisovej hodnote 4.420,00 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môže zúčastniť fyzická aj právnická osoba bez obmedzenia. Ponukové konanie
je uverejňované len v Obchodnom vestníku.
2. V tomto ponukovom kole je najnižšie podanie rovnajúce sa 100% súpisovej hodnoty tohto majetku.
3. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu preukazujú svoju právnu subjektivitu tak, že so svojou ponukou
zasielajú v prípade právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného registra, v prípade podnikateľa fyzickej osoby aktuálny výpis zo živnostenského registra a v prípade fyzickej osoby fotokópiu
identifikačnej karty.
4. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu doručia svoje ponuky spolu s návrhom ponúkanej kúpnej ceny za
tento majetok v slovenskom jazyku správcovi na jeho adresu:
JUDr. František Vavráč,
správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Crmanová s príslušným označením "Konkurz – neotvárať,
č.k. 5OdK/275/2021"najneskôr do
15-tich pracovných dní od zverejnenia v OV a zároveň v tejto
istej lehote ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu zložia na účet správcu vedený v Tatrabanka, a.s.,
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 0936.
5. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok a podpísaná osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
6. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk správca otvorí doručené ponuky najneskôr do
5 pracovných
dní od ukončenia lehoty na ich podanie. O otvorení obálok správca vyhotoví písomnú zápisnicu.
7. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splní predmetné podmienky a súčasne predloží
najvyššiu ponuku na kúpu majetku a zloží zálohu ako ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet
správcu, o čom bude písomne informovaný najneskôr do
5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
otvorenie obálok. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu o víťazovi
ponukového konania. Neúspešnému záujemcovi bude zložená záloha vrátená správcom do 5 pracovných
dní od vyhodnotenia ponúk.
8. S víťazom ponukového konania bude spísaná riadna kúpna zmluva a na základe jej zavkladovania na
príslušnom okresnom úrade, katastrálny odbor sa stane vlastníkom predmetného majetku. Vypratanie
veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
9. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu.
JUDr. František Vavráč, správca

K026800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margetová Pamela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/130/2022 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/130/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Pamela
Margetová, nar. 02.11.1970, trvale bytom Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, obchodné meno Pamela
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Margetová- PAMI SHOP, sídlo Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 43 470 998(ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K026801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margetová Pamela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/130/2022 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/130/2022
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“
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(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
– Pamela Margetová, nar.: 02.11.1970, trvale bytom Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, obchodné meno
Pamela Margetová- PAMI SHOP, miesto podnikania Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 43 470 998
(ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica
dňa 19.04.2022, sp. zn. 2OdK/130/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 80/2022 dňa 27.04.2022
vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár so sídlom správcovskej kancelárie
Stráž 223, 96001 Zvolen, značka správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Pamela Margetová, born on 02.11.1970, with permanent address at Limbová 6466/9, 974 09
Banská Bystrica, business name Pamela Margetová- PAMI SHOP , with business residence Limbová 6466/9, 974
09 Banská Bystrica , ID No.: 43 470 998 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the
decision of the District Court in Banská Bystrica of 19.04.2022, ref. No. 2OdK/130/2022 published in the
Commercial report No. 80/2022 of 27.04.2022 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár
with its office at Stráž 223, 96001 Zvolen, ref. No. of trustee: S1709 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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
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May 2015.
Zvolen, dňa 29.04.2022
Zvolen, on 29.04.2022
JUDr. Juraj Rybár, správca dlžníka
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K026802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švagerko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica Limbová 13, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/17/2022 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/17/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Martin
Švagerko, nar. 02.10.1967, Limbová 13, 974 09 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2022 zo dňa 12.04.2022 (K021835).
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
HONDA CR- 1
SHSRD97606U114267 BB767CF
V VAN

Rok
výroby
2006

Stav
opotrebovanosti
Primeraný k veku

Spoluvlastnícky
podiel Dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
4 099,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
právne vady Motorového vozidla, jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako
aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných
skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné
náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín
obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Martin Švagerko – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
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Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo - Martin
Švagerko“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Motorové vozidlo. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K026803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom ..., 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1976
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/86/2022 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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7OdK/86/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marcela Gašparová, nar. 30.08.1976, trvale bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné
meno: Marcela Gašparová, s miestom podnikania Námestie padlých hrdinov 81/22, 962 63, 962 63 Pliešovce,
IČO: 40 672 522 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@rsolutions.sk
Recovery Solutions, k.s., správca

K026804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom ..., 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1976
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/86/2022 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/86/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Marcela Gašparová, nar. 30.08.1976, Žiar nad Hronom , 965 01 Žiar nad Hronom obchodné meno
Marcela Gašparová, sídlo Námestie padlých hrdinov 81/22, 962 63 Pliešovce, IČO: 40 672 522 (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. SK44 0900 0000 0051 5512 1053, 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.
Recovery Solutions, k.s., správca

K026805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom ..., 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1976
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/86/2022 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/86/2022
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
– Marcela Gašparová, nar.: 30.08.1976, trvale bytom Žiar nad Hronom , 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné
meno Marcela Gašparová, miesto podnikania Námestie padlých hrdinov 81/22, 962 63 Pliešovce , IČO:
40 672 522 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Banská Bystrica dňa 12.04.2022, sp. zn. 7OdK/86/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 77/2022 dňa
22.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Recovery Solutions, k.s. so sídlom
správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1934 (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 Marcela Gašparová, born on 30.08.1976, with permanent address at Žiar nad Hronom , 965
01 Žiar nad Hronom, business name Marcela Gašparová, with business residence Námestie padlých hrdinov
81/22, 962 63 Pliešovce, ID No.: 40 672 522 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the
decision of the District Court in Banská Bystrica of 12.04.2022, ref. No. 7OdK/86/2022 published in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Commercial report No. 77/2022 of 22.04.2022 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Recovery
Solutions, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1934 was appointed as the trustee
of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
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).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The 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.
Zvolen, dňa 28.04.2022
Zvolen, on 28.04.2022
Recovery Solutions, k.s., správca dlžníka
Recovery Solutions, k.s., trustee of the bankrupt

K026806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosman Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 388 / 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/83/2022 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/83/2022
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7OdK/83/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Stanislav Bosman, nar. 08.05.1976, trvale bytom Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
obchodné meno Stanislav Bosman , sídlo Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 51 270 820
(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. SK66 0900 0000 0051 3311 3685, 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.
Insolvency services, k.s., správca

K026807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosman Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 388 / 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/83/2022 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/83/2022
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"
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(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
– Stanislav Bosman, nar.: 08.05.1976, trvale bytom Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, obchodné
meno Stanislav Bosman, miesto podnikania Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 51 270 820
(ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica
dňa 13.04.2022, sp. zn. 7OdK/83/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 77/2022 dňa 22.04.2022
vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1856 (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 Stanislav Bosman, born on 08.05.1976, with permanent address at Partizánska 388/1, 985 05
Kokava nad Rimavicou, business name Stanislav Bosman, with business residence Partizánska 388/1, 985 05
Kokava nad Rimavicou, ID No.: 51 270 820 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the
decision of the District Court in Banská Bystrica of 13.04.2022, ref. No. 7OdK/83/2022 published in the
Commercial report No. 77/2022 of 22.04.2022 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency
services, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1856 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
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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”
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 27.04.2022
Zvolen, on 27.04.2022
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K026808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lomenčíková Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Hečku 4242/22, 96001 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/109/2022 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/109/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Slávka Lomenčíková,
nar.05.02.1958, trvale bytom F. Hečku 4242/22, 960 01 Zvolen (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 7OdK/109/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022. Týmto dňom 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 základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Slávka Lomenčíková, born 05.02.1958, F. Hečku 4242/22, 960 01 Zvolen (hereinafter referred to
as "debtor"), we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 7OdK/109/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 83/2022 on 02.05.2022. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.,
správca (trustee)

K026809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosman Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 388 / 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/83/2022 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/83/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Stanislav Bosman, nar. 08.05.1976, trvale bytom Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Bosman, s miestom podnikania Partizánska 388/1, 985
05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 51 270 820 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich
zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K026810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lomenčíková Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Hečku 4242/22, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/109/2022 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/109/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Slávka Lomenčíková,
nar.05.02.1958, trvale bytom F. Hečku 4242/22, 960 01 Zvolen oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok - piatok v čase od 9.00 hod.
do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na čísle telefónu: 048/4126010.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K026811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lomenčíková Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Hečku 4242/22, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/109/2022 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/109/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie na adrese Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Slávka Lomenčíková, nar.05.02.1958, trvale bytom F. Hečku
4242/22, 960 01 Zvolen v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:
7OdK/109/2022, 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: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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 bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K026812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratka 27, 986 01 Ratka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2022 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní č.k. 7OdK/1/2022 vyhlásenom na majetok
dlžníka : Branislav Golian, nar. 12.03.1977, trvale bytom Ratka 27, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje podľa ustanovení §
167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo
ponukového konania na speňaženie nehnuteľností zapísaných do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 68/2022 zo dňa 07.04.2022.
Špecifikácia majetku :
Katastrálne územie
Ratka

LV
28

Parc. č.
138

výmera
1584

druh pozemku
ZPN

spoluvlastnícky podiel
8/10080

súpisová hodnota
5,00 €

Ratka

121

1096/39

3366

lesný pozemok

16/8640

15,00 €

Ratka

208

1096/111

3169

TTP

2/180

15,00 €

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

291

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

Ratka

211

130/2

535

OP

2/180

15,00 €

Ratka

315

1096/35
1096/97

827
4010

OP
Ostatná plocha

16/10080
16/10080

5,00 €
10,00 €

Ratka

320

151/7

108

ZPN

16/10080

5,00 €

Ratka

321

143

644

záhrada

8/10080

10,00 €

Ratka

334

1096/101
1096/102

29
40

ZPN
ZPN

16/10080
16/10080

5,00 €
5,00 €

Ratka

361

1096/538

2907

Ostatná plocha

16/10080

10,00 €

Ratka

418

1096/21

2291

OP

16/10080

15,00 €

Ratka

433

1096/99

9

ZPN

16/10080

5,00 €

Ratka

641

1704

2358

TTP

1/1

150,00 €

Ratka

744

1658

5155

lesný pozemok

315/5155

200,00 €

Ratka

765

1096/15

719

TTP

16/10080

5,00 €

Ratka

766

1096/37

6257

Ostatná plocha

16/10080

10,00 €

Ratka

786

1096/103

534

záhrada

16/10080

10,00 €

Ratka

795

1096/31

2849

OP

2/180

20,00 €

Celkom :

515,00 €

Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „7OdK/1/2022 GOLIAN ponukové konanie“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický
a mailový kontakt.
3. K ponuke záujemca priloží vyhlásenie, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ
ponúkaného majetku uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňažovania a to hlavne náklady
spojené s vykonaním zmien príslušnou správou katastra.
4. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
5. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Účet je vedený v Prima banka Slovensko, a.s. IBAN SK73 5600 0000 0063 6041
4001.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
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8. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo
výške 100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky
podmienky ponukového konania.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Ing. Jozef Oravec, správca

K026813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Albertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1288/2, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/133/2022 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/133/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Adriana Albertová, nar. 18.07.1983, trvale bytom Sládkovičova 1288/2,
986 01 Fiľakovo, v konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č.k. 6OdK/133/2022, týmto oznamuje,
že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok v čase od 8.00 –
11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo elektronickou poštou
aklubicafliderova@gmail.com .

Vo Zvolene, dňa 03.05.2022

JUDr. Ľubica Flíderová
správca
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K026814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Albertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1288/2, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/133/2022 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6 OdK/133/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka : Adriana Albertová , nar. 18.07.1983,
trvale bytom Sládkovičova 1288/2, 986 01 Fiľakovo, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, č. k. 6OdK133/2022, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č.
7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok
pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

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

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
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zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vo Zvolene, 03.05.2022

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K026815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kapiaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/102/2022 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/102/2022
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 Pavol Kapiaš, nar. 05.05.1974, trvale bytom L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín, 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

K026816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 4527/7, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1987
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/136/2022 S1821
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
6OdK/136/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Milan Filip, nar. 25.10.1987, trvale bytom Gerlachovská 4527/7, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová, 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 Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky
na kontaktnom telefónnom čísle: +421 908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kapiaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/102/2022 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/102/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Pavol
Kapiaš, nar. 05.05.1974, trvale bytom L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín, č. k. 7OdK/102/2022, 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

K026818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kapiaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/102/2022 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/102/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Pavol Kapiaš, nar.
05.05.1974, trvale bytom L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín; podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Kapiaš,
s miestom podnikania L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín, IČO: 34986626 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 7OdK/102/2022 zo dňa 21.04.2022 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 Pavol Kapiaš, date of birth 05.05.1974, residency at L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín; business
name: Pavol Kapiaš, residency at L. Svobodu 438/10, 976 32 Badín, ID number: 34986626 (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
7OdK/102/2022 dated on 21th of April 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa
02.05.2022. Dňom 03.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 83/2022 on
02th of Mayl 2022. Bankruptcy was declared on 03th of Mayl 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.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 04.05.2022.
The date 04th of May 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

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

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

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

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

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

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

K026819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 4527/7, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1987
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/136/2022 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/136/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Milan Filip, nar. 25.10.1987, trvale bytom Gerlachovská 4527/7, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová, v súlade
s ust. § 167l ocds. 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 oznamuje bankový účet správcu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 613622 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno 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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/141/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/141/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok dlžníka Anna Majerová, nar. 02.01.1980, Novozámocká
1453/26, 960 01 Zvolen, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:
6OdK/141/2022, 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

K026821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/141/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/141/2022
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: Anna Majerová, nar. 02.01.1980, Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 6OdK/141/2022, 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.
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(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.

JUDr. Miloš Levrinc PhD., správca

K026822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/141/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/141/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zvolen, on 02.05.2022

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 Anna Majerová, nar. 02.01.1980, Novozámocká 1453/26, 960 01
Zvolen, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 6OdK/141/2022 bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 6OdK/141/2022 zo dňa 25.04.2022, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022 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 Anna Majerová, 02.01.1980, Novozámocká 1453/26, 960 01
Zvolen (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 6OdK/141/2022 dated 25.04.2022, published in the Commercial
Bulletin no. 83/2022 dated 02.05.2022 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

K026823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COWEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 2C/X3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 222 036
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej konkurznej podstaty úpadcu COWEL, s.r.o., so sídlom Zelená 2C/X3, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 30 222 036
JUDr. Marian Pataj, správca so sídlom správcovskej kancelárie Jána Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
37 896 636, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1540, ako správca
úpadcu COWEL, s.r.o., so sídlom Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 222 036 týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty.
Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951 (ďalej len ako „Prima banka Slovensko“), s prihláseným zabezpečovacím záložným právom v prvom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

308

Obchodný vestník 87/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.05.2022

poradí, ktoré vzniklo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 02/129/06 zo dňa 18.10.2006 a zmluvy
o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 02/054/08 zo dňa 16.05.2008, bolo zriadené záložné právo
zabezpečeného veriteľa na nasledovný nehnuteľný majetok. Zabezpečená pohľadávka veriteľa bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod por. č. 32, zabezpečená suma predstavuje 431 520,95 EUR a pod por. č. 30
zabezpečená suma predstavuje 65.566,22 EUR.
Iný majetok:
Nachádzajúce sa v Súpis.
nehnuteľnosti
hodnota
7. Rozvody
slúžiace
na Evidovanej na LV č.
vykurovanie, elektrické
1490, pre okres
rozvody,
rozvody
teplej Žilina, obec Žilina,
a studenej vody, rozvody katastrálne územie
plynu, rozvody stlačeného Považský Chlmec,
vzduchu
štát SR
Č. Opis majetku

Poznámka o spornom zápise
Do súpisu konkurznej podstaty úpadcu správca zahrnul aj sporný majetok,
ktorým sú všetky rozvody nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach evidovaných
Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pre obec Žilina, katastrálne
územie Považský Chlmec na LV č. 1490. Zápis rozvodov so súpisu
konkurznej podstaty úpadcu je sporný z dôvodu, že vlastníkom rozvodov, sa
mala na základe Zmluvy o investovaní zo dňa 28.06.20211, stať spoločnosť
COWEL SK, s.r.o., so sídlom Hlavná 629,991 26 Nenince, IČO: 36 627 160
(ďalej len ako „COWEL-SK“). Predložené dokumenty, na základe ktorých sa
vlastníkom rozvodov mala stať spoločnosť COWEL-SK, však správca
považuje za nedôveryhodné a aj napriek nim považuje rozvody za
príslušenstvo nehnuteľností evidovaných na LV č. 1490. Rozvody ktorých sa
sporný zápis týka boli do súpisu konkurznej podstaty úpadcu zapísané dňa
03.05.2022.

(ďalej len ako „rozvody“ )

V Banskej Bystrici, dňa 03.05.2022
JUDr. Marian Pataj, správca

K026824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 946 / 11, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1974
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/104/2022 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/104/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Molnár, nar. 17.01.1974, trvale bytom
Tajovského 946/11, 962 31 Sliač, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase
09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00. Termín je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom na office.ba@sphyrna.sk.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K026825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 946 / 11, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1974
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/104/2022 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/104/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Molnár, nar. 17.01.1974, trvale bytom
Tajovského 946/11, 962 31 Sliač, 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 „ZoKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK21 0900
0000 0051 4253 2419.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K026826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šveda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ľubomír Šveda, nar. 25.04.1960, mesto Banská Bystrica , 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31/2022 zo dňa
15.02.2022 (K009553).
Stavba:
Popis Štát Obec
Ulica Katastrálne územie LV č. Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka Súpisné č. Súpisová hodnota
Garaž SR Banská Bystrica
Radvaň
1/2
4 900,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej ako ,, Stavba“ )
(Pozn. Správca v súlade § 54 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Stavebný zákon’’) oznamuje, že neeviduje žiadne
právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné
rozhodnutia stavebného úradu k Stavbe. Správca na základe uvedeného konštatuje, že podľa §54 a nasl.
Stavebného zákona tak ide o nepovolenú stavbu.)
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Ostatná
plocha

20

Slovenská
republika

Banská
Bystrica

Radvaň

3260 2039/163

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisová
hodnota
300,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@rsolutions.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ľubomír Šveda – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 3260 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 5512 1053, BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 3260 Ľubomír Šveda“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Recovery Solutions, k.s., správca

K026827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šveda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ľubomír Šveda, nar. 25.04.1960, mesto Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Stavba:
Popis Štát Obec
Ulica Katastrálne územie LV č. Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka Súpisné č. Súpisová hodnota
Garaž SR Banská Bystrica
Banská Bystrica
1/2
4 900,- €

(ďalej ako ,, Stavba“ )
(Pozn. Správca v súlade § 54 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Stavebný zákon’’) oznamuje, že neeviduje žiadne
právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné
rozhodnutia stavebného úradu k Stavbe. Správca na základe uvedeného konštatuje, že podľa §54 a nasl.
Stavebného zákona tak ide o nepovolenú stavbu.)
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/2

300,- €

Z dôvodu administratívnej chyby v písaní Správca pristupuje k oprave súpisu:
Stavba:
Popis Štát Obec
Ulica Katastrálne územie LV č. Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka Súpisné č. Súpisová hodnota
Garaž SR Banská Bystrica
Radvaň
1/2
4 900,- €

(ďalej ako ,, Stavba“ )
(Pozn. Správca v súlade § 54 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Stavebný zákon’’) oznamuje, že neeviduje žiadne
právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné
rozhodnutia stavebného úradu k Stavbe. Správca na základe uvedeného konštatuje, že podľa §54 a nasl.
Stavebného zákona tak ide o nepovolenú stavbu.)
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Ostatná
plocha

20

Slovenská
republika

Banská
Bystrica

Radvaň

3260 2039/163

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisová
hodnota
300,- €

Toto oznámenie v plnom rozsahu mení a nahrádza oznámenie správcu o zverejnení súpisu všeobecnej podstaty
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2022 zo dňa 15.02.2022 (K009553).
Recovery Solutions, k.s., správca

K026828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Staník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 823/8, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2022 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka
Ondrej Staník, nar. 11.12.1979, trvale bytom P.O.Hviezdoslava 823/8, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „dlžník“),
týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje I.
kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:
P
Deň
Súp.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Dôvod zapísania
č.
zapísania
hodn.
Motorové vozidlo ŠKODA FABIA, EVČ: VK290CK, VIN TMBHB46Y723530470, rok výroby 2002,
1. farba čierna (ďalej len ako „motorové vozidlo“).
05.04.2022 §
167h
ZKR 50,majetok
EUR
Podľa aktuálnych informácii dlžník motorovým vozidlom dlhodobo nedisponuje, nie je mu
podliehajúci
známe ani presné miesto, kde sa motorové vozidlo aktuálne nachádza, v akom je technickom
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stave, či je pojazdné alebo nepojazdné a či vôbec existuje. Dlžník taktiež nedisponuje ani
žiadnymi kľúčmi alebo dokladmi od motorového vozidla a kvôli uvedeným dôvodom správca
nemôže vykonať ani obhliadku motorového vozidla.

Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 69/2022 zo dňa
08.04.2022.
Podmienky ponukového konania:
·

·
·
·

·

·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
každý záujemca môže doručiť maximálne 1 ponuku, v prípade, ak jeden a ten istý záujemca doručí do
tohto verejného ponukového konania viacero jeho ponúk s rozličnými ponúknutými kúpnymi cenami,
správca si vyhradzuje právo neprihliadať na žiadnu z nich
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
2OdK/56/2022NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní
od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace
s odovzdaním a prevodom majetku, nadobúdateľ je povinný zabezpečiť prevoz svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.
V Banskej Bystrici, dňa 03.05.2022
JUDr. Marián Pataj, správca

K026829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 116, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/100/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/100/2022
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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Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka Anna Bertová, nar. 23.10.1951, trvale bytom Nová Ves 116, 991 05 Nová Ves,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne minimálne deň vopred, a
to na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk
TPS Trustees k.s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca

K026830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 116, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/100/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/100/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka Anna Bertová, nar. 23.10.1951, trvale bytom Nová Ves 116, 991 05 Nová Ves, 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 číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 7OdK/100/2022.
Číslo účtu je IBAN: SK22 1100 0000 0029 4807 7458, vedené v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
7OdK/100/2022– 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.
TPS Trustees k.s., správca
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K026831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 493, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1966
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/137/2022 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/137/2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Zdenko Kováč, nar. 06.11.1966, trvale bytom 493, 991 42 Hrušov,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Komenského
14A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K026832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 493, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1966
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/137/2022 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/137/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Zdenko Kováč, nar. 06.11.1966, trvale bytom 493, 991 42 Hrušov,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 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 prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT: TATRSKBX s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou Zdenko Kovac.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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.
KASATKIN Recovery, k. s., správca
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K026833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Farkasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 45, 982 51 Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1964
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/110/2022 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/110/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Alžbeta Farkasová, nar. 03. 07. 1964, trvale bytom Barca 45, 982 51 Barca, č. k.
7OdK/110/2022 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:45 hod. a od 12.15 – 15:00 hod. každý
pracovný deň. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu:
reskonoffice@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s. - správca

K026834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Farkasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 45, 982 51 Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1964
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/110/2022 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/110/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Alžbeta Farkasová, nar. 03. 07. 1964, trvale bytom Barca 45, 982 51 Barca, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 7OdK/110/2022, zo dňa 21.04.2022 bol vyhlásený konkurz. According
to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee of
the debtor: Alžbeta Farkasová, born 03. 07. 1964, Barca 45, 982 51 Barca, our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 7OdK/110/2022 dated on 21.04.2022
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa
02.05.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 83/2022 on
02.05.2022. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
RESKON, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address RESKON,
k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment
of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating he
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 167l ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 167l 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.
RESKON, k.s., správca

K026835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tomka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 1735/4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/263/2021 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/263/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/263/2021 zo dňa 23.08.2021 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Jozef Tomka, narodený 10.06.1954, trvale bytom Novomeského 1735/4, 979 01 Rimavská
Sobota, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Tomka, s miestom podnikania Novomeského 4/126, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 30 190 096 (ďalej aj ako len „Dlžník“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav
Jakubčo, PhD., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sp. zn. 5OdK/263/2021 zo dňa 23.08.2021 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 167/2021 zo dňa 30.08.2021. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 31.08.2021.
Správca Dlžníka týmto oznamuje, že v predmetnom konaní bol zistený len majetok zaťažený záložným
právom. Výťažok zo speňaženia majetku zaťaženého záložným právom bol vydaný prednostnému
zabezpečenému veriteľovi mimo rozvrh, postupom podľa § 167k ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Po vydaní zaťaženého majetku mimo rozvrh už konkurznú podstatu netvorí žiadny iný majetok, konkurzná
podstata nemôže pokryť žiadne ďalšie náklady konkurzu, preto správca týmto oznamuje, že konkurz na majetok
Dlžníka sa končí.
Poučenie :
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (§ 167v ods. 2 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 03.05.2022
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K026836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Takáč UNIMOTO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učiteľská 2/4, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 031 874
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/56/2005- BA S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
28K/56/2005
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznom konaní: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 47 253 843, , zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1699 (ďalej len „Správca“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Róbert Takáč UNIMOTO, Učiteľská 2/4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 32 031 874
(ďalej len „Dlžník“).
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
Súbor vecí:
Dvojstojanový zdvihák typ BLITZ, nosnosť 2500 kg 1 007,50 €
Umývací stôl na súčiastky typ neurčený 348,50 €
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Odsávačka oleja typ TK 10 132,80 €
Rovnacia stolica na karosérie, typ nezistený 1485,40 €
Nastavovač svetlometov typ RIEGEL S/N – 03/60 446,04 €
Dvojkotúčová brúska typ FWG 82498 14,80 €
Zverák zámočnícky – 1 ks typ 150 18,20 €
Vysokotlaková fľaša na CO2 vrátane ventilov 2x 22 €
Stolová vŕtačka EINELL SB701 24,80 €
Montáž. vozík náradia 2 súpravy typ FERM 2x 152,40 €
Pojazdný hydraulický zdvihák Typ HZ – 3.0 29 €
Gola kľúče 57,20 €
Račňa ku gola kľúčom 2,40 €
Maticové kľúče otvorené 15,35 €
Skrutkovač 8,15 €
Kľúč na montáž a demontáž kolies 3,30 €
Autopoťahy 6ks 164 €
Autotričko 4ks 16,50 €
Poťah na opierku 7ks 21 €
Remeň rozvodový 2ks 30 €
Autovankúš 2ks 21€
Žhaviče 17ks 53 €
Podnož do auta 1ks 17,60 €
Anténa 1ks 4,20 €
Sviečky na trabant 3ks 14,70 €

Celková hodnota vyčíslená znalcom vo výške 4 109,84 €, súbor vecí sa nachádza v Bratislave v
areáli Istrochemu.

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV.
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2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom
kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 253 843, osobne alebo poštou, najneskôr v
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a to do 12:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený vo Tatra banka a.s., IBAN: SK62 1100 0000 0029 2690 9786, VS: 28562005, pričom
v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Róbert Takáč,
ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom.
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0948 797 898 alebo e-mailom: j.ivan@justiciarecovery.sk
V Bratislave, dňa 03.05.2022
JUSTICIA Recovery, k.s., správca dlžníka Róbert Takáč
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K026837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarabeková Slavomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická 272 / 6, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1989
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/82/2022 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/82/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Slavomíra Jarabeková, nar. 20. 07. 1989, trvale bytom Požiarnická 272/6, 969 01 Banská
Štiavnica – Štefultov som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

K026838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sukov 67, 067 02 Sukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2022 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Mária Lacková, nar. 14.03.1993, Sukov 67, 067 02 Sukov,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/93/2022, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K026839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sukov 67, 067 02 Sukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2022 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2022
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2OdK/93/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Mária Lacková, nar. 14.03.1993, Sukov 67, 067 02 Sukov,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/93/2022, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo
výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN:
SK12 1100 0000 0029 3843 9136. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K026840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sukov 67, 067 02 Sukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2022 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Mária Lacková, nar. 14.03.1993, Sukov 67, 067 02 Sukov
Deň zapísania majetku: 3. 5. 2022
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K026841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 570 / 21, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1951
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/61/2022 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/61/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka František Horváth oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 03.05.2022
JUDr. Ján Surma, správca

K026842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurná Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusnica 74, 090 31 Brusnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1995
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/40/2022 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/40/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, týmto
ako správca dlžníka: Veronika Hurná, nar. 31.07.1995, Brusnica 74, 090 31 Brusnica, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K026843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurná Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusnica 74, 090 31 Brusnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1995
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/40/2022 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/40/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
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Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka Veronika Hurná, nar. 31.07.1995, Brusnica 74, 090 31 Brusnica (ďalej aj ako len „Dlžník“),
oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K026844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Lupčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/16/2022 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/16/2022
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 preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/16/2022 zo dňa 11.02.2022, na majetok dlžníka: Alena
Lupčová, nar. 31.08.1978, trvale bytom Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, končí z dôvodu
zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Alena Lupčová, nar. 31.08.1978,
trvale bytom Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, zrušuje.
V Prešove dňa 03.05.2022
JUDr. Martin Kirňak, správca

K026845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čirč 223, 065 42 Čirč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/15/2022 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/15/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka Martin Miko, nar. 1.2.1988, Čirč 223, 065 42 Čirč, podnikajúci
pod obchodným menom Martin Miko, IČO: 44 184 395 s miestom podnikania Čirč 223, 065 42 Čirč, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/15/2022, týmto oznamujem všetkým účastníkom
konkurzného konania, že v súlade s ust. §167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola zoznamu nezabezpečených pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená
po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 19
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
prihlásená suma: 17.327,66 EUR

V Prešove, 3.5.2022
JUDr. Miloš Hnat, správca

K026846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hunkovce 70, 090 03 Hunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/404/2021 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/404/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Anna
Vaňková, nar. 26.04.1960, trvale bytom 090 03 Hunkovce 70, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 03.05.2022
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K026847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olexáková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 107 / 45, 059 21 Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/438/2021 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/438/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Veronika
Olexáková, nar. 12.11.1986, trvale bytom Družstevná 107, 059 39 Šuňava, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
V Prešove dňa 02.03.2022
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K026848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilá Olina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 474, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1953
Obchodné meno správcu:
PRO recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/38/2022 S2034
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Olina Bilá, nar. 29.11.1953, trvale bytom 094 15 Zámutov
474, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) správca
oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje ani
náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Olina Bilá, nar. 29.11.1953, trvale bytom 094 15 Zámutov
474, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
PRO recovery, k.s., konkurzný správca
JUDr. Marek Morochovič, komplementár
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K026849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrov Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 264 / 1, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1960
Obchodné meno správcu:
PRO recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/13/2022 S2034
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/13/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Viliam Petrov, nar. 09.10.1960, Dukelských hrdinov 264/1,
068 01 Medzilaborce, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ZKR) správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda
nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Viliam Petrov, nar. 09.10.1960, Dukelských hrdinov 264/1,
068 01 Medzilaborce, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r
u š u j e.
PRO recovery, k.s., konkurzný správca
JUDr. Marek Morochovič, komplementár

K026850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arrow Oils SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 12 / 0, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 448 544
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1870, správca úpadcu: Arrow Oils
SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 50448544, so sídlom Námestie slobody 12, 06601 Humenné, Slovenská republika (ďalej
aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu,
ktorá sa uskutoční dňa 23.05.2022 o 10:30 hod. v kancelárii správcu na adrese Metodova 3331/12, 08001
Prešov, s nasledovným programom:

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver

Prezentácia veriteľov začína o 10:00 hod.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku
pre správcov preukážu aj plnou mocou (príp. poverením na zastupovanie) s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného, inak na ňu správca nebude prihliadať.

V Prešove, dňa 03.05.2022

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K026851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Gumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 73, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/142/2022 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/142/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Miroslavy Gumanovej, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za
úhradu vecných nákladov požadovať z neho písomné výpisy, v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na ulici:
Masarykova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod., po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. čísle: +421 (0) 951 168 437 alebo emailom na adrese
info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K026852
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
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2OdK/244/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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, týmto zrušuje konkurz Dlžníčky podľa
ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. po splnení konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

V Bardejovských kúpeľoch, dňa 04.05.2022

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty dlžníka

K026853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 194/20, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/105/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/105/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto ako správca oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice. Žiadosti o nahliadanie do spisu je
možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0917 244 893, prípadne e-mailom:
burdova8@gmail.com.

K026854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 194/20, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/105/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/105/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17 Košice,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamujem, že bankový účet, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený vo vúb
banka, a.s., IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
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.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
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.

K026855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 194/20, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/105/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/105/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Ľudovít
Kočiš, nar. 22.06.1972, Zimná 194/20, 076 43 Čierna nad Tisou (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 26.04.2022, sp. zn. 26OdK/105/2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Ľudovít Kočiš, nar. 22.06.1972, Zimná 194/20, 076 43 Čierna nad Tisou (hereinafter the „Debtor“)
we hereby inform you that with the resolution of the District Court Košice I., proc. no: 26OdK/105/2022
dated as of April 26th, 2022 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee
JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice was appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2022. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurzu.
This resolution of the District Court Košice I 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. 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,
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a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on
the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor
who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is
recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found
on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. 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 dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
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 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. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K026856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.P.Q.R. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská ulica 10/B, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 577 057
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o konaní schôdze veriteľov a zverejnenie zápisnice z nej.
Dátum a čas konania: 02. 05. 2022 (pondelok) o 14:00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu Doc. JUDr. Jána Pirča, CSc., Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Správca: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., značka správcu S714 – zároveň predseda schôdze
Zapisovateľ/ka: JUDr. Alžbeta Blažeková
Prítomní veritelia: podľa prezenčnej listiny
Spisová značka súdneho spisu: 31K/13/2020
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2020/S714
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov vo veriteľskom orgáne
3. Rôzne a záver
1.Prezentácia
Predseda schôdze veriteľov (ďalej len SV) konštatuje, že táto bola zvolaná riadne a včas, pričom konkurzní
veritelia boli o jej termíne a programe informovaní prostredníctvom OV č. 65/2022 zo dňa 04. 04. 2022, teda
v zákonnej lehote pred konaním schôdze.
Zasadnutie SV otvorila a viedol správca úpadcu Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., ktorý bol predseda schôdze, , nakoľko
v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR je správca jej predsedom. Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. ZKR: „ak schôdzu veriteľov zvolal správca, schôdzi veriteľov predsedá správca.“ Zapisovateľom na tejto
schôdzi veriteľov bola JUDr. Alžbeta Blažeková.
Schôdze veriteľov sa podľa prezenčnej listiny nezúčastnil ani jeden konkurzný veriteľ.
Celkový počet hlasov všetkých prihlásených konkurzných veriteľov: 6989 hlasov
Počet hlasov konkurzných veriteľov zúčastnených (prítomných) na 1. SV: 0 hlasov (nezúčastnil sa ani jeden
konkurzný veriteľ).
Jednoduchá väčšina hlasov z prítomných konkurzných veriteľov: najmenej (50%): 0.
Predseda SV konštatuje, že táto nie je uznášaniaschopná nakoľko sa zasadnutia nezúčastnil ani jeden konkurzný
veriteľ s prihlásenou a zistenou konkurznou pohľadávkou (§35 ods. 3 ZKR), a teda oprávnený hlasovať na 1.SV.
2.Voľba zástupcu veriteľov vo veriteľských orgánoch
Z dôvodu, že schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, predseda nepristúpil k hlasovaniu za voľbu zástupcu
veriteľov.
Na to bolo vydané uznesenie:
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Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná a tak sa nemohlo pristúpiť k hlasovaniu za voľbu zástupcu
veriteľov.
Záver:
Predsedu schôdze veriteľov konštatoval, že jej program bol vyčerpaný a zápisnica z tejto schôdze bude
zverejnená v OV jej odoslaním nasledujúci pracovný deň a súčasne aj konkurznému súdu spolu s prezenčnou
listinou.

Zasadnutie SV skončené o 14.20 hod.
V Košiciach, dňa 02. 05. 2022

Doc. JUDr. Ján Pirč, správca úpadcu
predseda schôdze veriteľov

K026857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 182 591
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o konaní schôdze veriteľov a zverejnenie zápisnice z nej.
Dátum a čas konania: 02. 05. 2022 (pondelok) o 13:00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu Doc. JUDr. Jána Pirča, CSc., Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Správca: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., značka správcu S714 – zároveň predseda schôdze
Zapisovateľ/ka: JUDr. Alžbeta Blažeková
Prítomní veritelia: podľa prezenčnej listiny
Spisová značka súdneho spisu: 31K/9/2020
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2020/S714
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov vo veriteľskom orgáne
3. Rôzne a záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Prezentácia
Predseda schôdze veriteľov (ďalej len SV) konštatuje, že táto bola zvolaná riadne a včas, pričom konkurzní
veritelia boli o jej termíne a programe informovaní prostredníctvom OV č. 65/2022 zo dňa 04. 04. 2022, teda
v zákonnej lehote pred konaním schôdze.
Zasadnutie SV otvorila a viedol správca úpadcu Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., ktorý bol predseda schôdze, , nakoľko
v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR je správca jej predsedom. Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. ZKR: „ak schôdzu veriteľov zvolal správca, schôdzi veriteľov predsedá správca.“ Zapisovateľom na tejto
schôdzi veriteľov bola JUDr. Alžbeta Blažeková.
Schôdze veriteľov sa podľa prezenčnej listiny nezúčastnil ani jeden konkurzný veriteľ.
Celkový počet hlasov všetkých prihlásených konkurzných veriteľov: 49.731 hlasov
Počet hlasov konkurzných veriteľov zúčastnených (prítomných) na 1. SV: 0 hlasov (nezúčastnil sa ani jeden
konkurzný veriteľ).
Jednoduchá väčšina hlasov z prítomných konkurzných veriteľov: najmenej (50%): 0.
Predseda SV konštatuje, že táto nie je uznášaniaschopná nakoľko sa zasadnutia nezúčastnil ani jeden konkurzný
veriteľ s prihlásenou a zistenou konkurznou pohľadávkou (§35 ods. 3 ZKR), a teda oprávnený hlasovať na 1.SV.
2.Voľba zástupcu veriteľov vo veriteľskom orgáne
Z dôvodu, že schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, predseda nepristúpil k hlasovaniu za voľbu zástupcu
veriteľov.
Na to bolo vydané uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná a tak sa nemohlo pristúpiť k hlasovaniu za voľbu zástupcu
veriteľov.
Záver:
Predsedu schôdze veriteľov konštatoval, že jej program bol vyčerpaný a zápisnica z tejto schôdze bude
zverejnená v OV jej odoslaním nasledujúci pracovný deň a súčasne aj konkurznému súdu spolu s prezenčnou
listinou.

Zasadnutie SV skončené o 13.20 hod.
V Košiciach, dňa 02. 05. 2022

Doc. JUDr. Ján Pirč, správca úpadcu
predseda schôdze veriteľov
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K026858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Axel Šuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1025/11, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/67/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/67/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Axel Šuha, nar. 22.06.1979, bytom Hrebendova 1025/11, 040 11 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Axel Šuha s miestom podnikania: Čiernomorska 2, 040 12 Košice – Nad
jazerom, IČO: 44 296 380 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.09.2008, ustanovený uznesením
Okresného súdu Košice I č.k. 9OdK/67/2021 zo dňa 22.12.2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.10.2021, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 44/2022 dňa
04.03.2022.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Axel Šuha, nar. 22.06.1979, bytom Hrebendova 1025/11, 040 11 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Axel Šuha s miestom podnikania: Čiernomorska 2, 040 12 Košice – Nad
jazerom, IČO: 44 296 380 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.09.2008, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Axel Šuha,
nar. 22.06.1979, bytom Hrebendova 1025/11, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Axel Šuha
s miestom podnikania: Čiernomorska 2, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 44 296 380 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.09.2008, uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 9OdK/67/2021 zo dňa
22.12.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 249/2021 dňa 29.12.2021, v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 03.05.2022
JUDr. Jozef Vaško, správca
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K026859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Záhumenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 429/2, 072 33 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/18/2022 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/18/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Peter Záhumenický, nar.: 09.03.1986, bytom: Vysoká 429/2, 072 33
Spišský Štvrtok, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30OdK/18/2022, potom čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
Košiciach
JUDr. Miroslav Vereb, správca

dňa

03.05.2022

K026860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bihári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočské Lúky 3268/27, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/37/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/37/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Ladislav Bihári, nar. 05.10.1983, bytom Levočské Lúky 3268/27, 054 01
Levoča, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Bihári s miestom podnikania: Pod vinicou 207/59, 054 01
Levoča, IČO: 43 876 340 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.12.2008, ustanovený uznesením
Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/37/2022 zo dňa 24.02.2022, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem
súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 03.05.2022

JUDr. Jozef Vaško, správca

K026861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bandi Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 47, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2021 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PREDAJ MAJETKU - JUDr. František Lukáč, správca majetku úpadcu Jozef Bandi, narodený: 18.03.1986, bytom:
Mníšek nad Hnilcom 47, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bandi,
s miestom podnikania: Mníšek nad Hnilcom 47, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 53 577 213, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.05.2021, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania podľa § 167p ods. 1 ZKR
na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty a to:
Opis súpisovej zložky majetku

Súpis.
Hodnota v €
i benzín,VIN: 400,-

1. Osobné vozidlo Seat Cordoba, šedá metalíza, 1,4
VSSZZZ6KZXR335844, sedan, r.v. 1999,
2. Osobné vozidlo Škoda Felícia, zelená metalíza, 1,3i benzín,VIN: 200,TMBEFF613X0118509, 5-dverové, r.v. 1999,
3. Osobné vozidlo Fiat Brava, 1,4i, čierna farba, 5-dverové, r.v. 1997, vrak 200,-

Evidenčné Kde sa
nachádza
číslo
GL 023 AD
Mníšek nad Hnilcom
GL 796 AO

Mníšek nad Hnilcom

GL 729 AJ

Vrak – ČR, úpadca nevie
kde presne

Podmienky predaja:
Hnuteľný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu sa bude speňažovať jednotlivo, alebo ako súbor:
- v I. kole až v III. kole ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu
Podmienky pre kupujúceho:
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ponúkanú cenu, doklad o zaplatení 100% zálohy na celú
kúpnu cenu, na účet č. SK12 0900 0000 0005 1212 7486, vedený v Slovenskej sporiteľni, pobočka Rožňava a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doklad o identifikácii záujemcu.
Písomné ponuky treba doručiť do kancelárie správcu úpadcu: JUDr. František Lukáč, Šafárikova 17, 048 01
Rožňava v zalepenej obálke označenej "KONKURZ 32OdK/234/2021 NEOTVÁRAŤ". Záväzná ponuka záujemcu
musí byť správcovi doručená poštou, alebo osobne do desiatich kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku.
Obhliadka po predchádzajúcej dohode so správcom, tel. 0905158259.
JUDr. František Lukáč, správca

K026862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kora Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Egreš 128, 075 01 Egreš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1959
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/337/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/337/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Štefan Kora, nar. 10.05.1959, bytom Egreš 128, 075 01 Egreš, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 02.05.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma

Školský poľnohospodársky
podnik, n. o.

31256481

Hlavná
ulica

339/94

Zemplínska
Teplica

076 64

Slovenská
republika

2 676,15 €

LawService Recovery, k.s., správca

K026863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kimák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madridská 2852 / 3, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/140/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/140/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh: oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty
Text:
Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu (ďalej aj „pohľadávok proti podstate“)
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/140/2017, Ing. Jana Kollárová, správca
navrhovateľa- dlžníka : Kimák Peter , nar. 02.01.1972, bytom Madridská 3, 040 13 Košice , v zmysle ust. §
167u ZKR oznamuje, že zostavil zoznam nákladov konkurzu a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na prepísanom 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
S pozdravom
Ing. Jana Kollárová – SKP

K026864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Števčaťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovská 330/17, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/316/2021 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/316/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 30OdK/316/2021 zo dňa 16. 11. 2021 súd vyhlásil konkurz na
majetok Mária Števčaťová, narodená: 28.12.1972, bytom: Michalovská 330/ 17, 040 11 Košice- Západ,
podnikajúca pod obchodným menom: Mária Števčaťová, s miestom podnikania: Michalovská 330/ 17, 040 11
Košice- Západ, IČO: 40 412 962 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.07.2009 a za správcu
ustanovil P/J/L k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu S 1836.
V zmysle 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 („ZKR“), správca vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku v čiastke OV 29/2022 zo dňa 11.2.2022.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Mária Števčaťová,
narodená: 28.12.1972, bytom: Michalovská 330/ 17, 040 11 Košice- Západ.
Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
HNUTEĽNÁ VEC
č.
súpisovej
rok
popis
zložky
výroby
Osobné
vozidlo
1.
2008
značky PEUGEOT 206 5P 1.4E

stav
opotrebovanosti

súpisová
hodnota

deň zapísania do dôvod zapísania do
podstaty
podstaty

neznámy

2000 EUR

24.11.2021

§ 167h ods. 1 ZKR

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
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 („záujemca“), ktorý kumulatívne
spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby;
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby;
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia a rodné číslo;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.
3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu, prípadne do
elektronickej schránky správcu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
3. Adresa na doručenie
Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova
1018, 075 01 Trebišov alebo do elektronickej schránky správcu.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 30OdK/316/2021, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Mária Števčaťová – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom: 303162021 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni kedy
uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle správcu.
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Trebišove, dňa 3.5.2022
P/J/L k.s.
JUDr. Lenka Ostró, komplementár
správca
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K026865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/27/2022 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/27/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Zdeněk Pecha, narodený: 13.09.1962, bytom: 05201 Spišská Nová
Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Zdeněk Pecha, s miestom podnikania: Lesná 3422/23, 05201 Spišská
Nová Ves, IČO: 44977191, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 18.10.2013, po tom čo zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K026866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Bahno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253 / 72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2022 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008,
ustanovená do funkcie správcu podstaty dlžníka : Marian Bahno, nar.: 19.01.1976, bytom: Popradská 253 /
72, 040 11 Košice uznesením Okresného súdu Košice I, zo dňa 20.04.2022, sp. zn. 32OdK/102/2022, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, čiastka 79/2022 dňa 26.04.2022 oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, a to v pondelok
až piatok vždy od 08:30 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o
nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421 (0)
905.211.660, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú
adresu: spravca@pohlova.sk.
V Košiciach, dňa 03.05.2022
JUDr. Viera Pohlová, správca

K026867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Bahno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253 / 72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2022 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Pohlová, správca podstaty dlžníka Marian Bahno, nar.: 19.01.1976, bytom: Popradská 253 / 72,
040 11 Košice v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/102/2022
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy
konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní zložiť na účet
vedený v Fio banka, a.s., IBAN : SK64 8330 0000 0029 0192 9414, ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 03.05.2022
JUDr. Viera Pohlová, správca

K026868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gordík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1293 / 75, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/77/2022 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/77/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Jaroslav Gordík, nar.: 03.07.1990, bytom: Húskova 1293/75, 040
23 Košice – Sídlisko KVP oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
32Odk/77/2022, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K026869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holmok Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 38, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/17/2022 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/17/2022
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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Text:
Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/17/2021 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Ján Holmok, nar. 13.12.1974, bytom: Ochtiná 38, 049 35 Ochtiná (ďalej
ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Ján Holmok, nar. 13.12.1974, bytom: Ochtiná 38, 049 35 Ochtiná
končí.

V Košiciach, dňa 03.05.2022
Ing. Jana Kollárová

K026870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mackanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vtáčkovce 32, 044 47 Vtáčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/161/2021 S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/161/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice správca Úpadcu František
Mackanič, nar. 4.9.1968, 044 47 Vtáčkovce 32, podnikajúci pod obchodným menom František Mackanič,
s miestom podnikania: 044 47 Vtáčkovce 32, IČO: 14439573, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 ZKR bola dňa 12.4.2022 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovej lehoty veriteľa: EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 –
prihlásená suma 22.732,01 EUR.

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Penzión Bodva s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 826 538
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice správca Úpadcu Penzión
Bodva, s.r.o., so sídlom Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO : 52 826 538 , týmto oznamuje, že v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola dňa 28.4.2022 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovej lehoty veriteľa: KMV BEV SK s.r.o., Nádražná 534, 901 01 Malacky,
IČO : 31 362 681 – prihlásená suma 277,37 EUR.

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty

K026872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Žihala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 1432/9, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/377/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice správca Úpadcu Roman
Žihala, nar. 18.12.1967, Bajzova 1432/9, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Roman Žihala,
s miestom podnikania: Bajzova 1432/9, 040 01 Košice, IČO: 10 688 382, týmto oznamuje, že v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola dňa 4.4.2022 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po
uplynutí základnej prihlasovej lehoty veriteľa: Ing. Jozef Sabo, Bajzova 10, 040 01 Košice – prihlásená suma
26.973,67 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty

K026873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisár Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 614 / 51A, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1960
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/238/2021 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/238/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/238/2021 zo dňa 28.09.2021 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:
47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Emil Čisár, nar.: 22.07.1960, byt.: L. Kossutha 51A, 077 01 Kráľovský Chlmec (ďalej len
„Dlžník“).
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
KONRES k. s., správca

K026874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paričovská 1426 / 10, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2022 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrovodský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bašťovanského 876 / 2, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/44/2022 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/44/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K026876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kardošš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 1563 / 41, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/49/2022 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/49/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K026877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdag Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Licionská 602 / 16, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/89/2022 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/89/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: vladobesler@gmail.com, alebo telefonicky
na mob. čísle: 0905 666 541.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K026878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdag Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Licionská 602 / 16, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/89/2022 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/89/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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