Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

K016762
Spisová značka: 27K/11/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: POSILA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri
Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 v mene ktorej návrh podal likvidátor: Marián Matúš, bytom
Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: POSILA s.
r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 takto
rozhodol
I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: POSILA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01
Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 predbežného správcu : Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie Dubová
3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, S 1214, IČO: 42127360.
II.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia
do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.4.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K016763
Spisová značka: 31K/8/2020
Upovedomenie o zmene termínu pojednávania

Vo veci
navrhovateľa:
Mesto, IČO: 33907927

Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré

proti dlžníkovi: JFK Development, s.r.o., so sídlom: Dopravná 12, 040 13 Košice, IČO: 36 753 882
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie vytýčené na deň 12.04.2021 o 09.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21, do miestnosti č. dv. 18B, 3. posch.
je preročené na deň 03.05.2021 o 09.00 hod., č.d. 18B, 3. posch.
z dôvodu účinnosti Vyhlášky č. 108/2021 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných
pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z.

JUDr. Pavel Varga
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I, dňa 08.04.2021
Za správnosť : Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016764
Spisová značka: 31K/8/2020
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 8/2020
navrhovateľa v 1. rade: Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré
Mesto, IČO: 33907927, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01
Košice
a navrhovateľa v 2. rade: RIUREST, s.r.o., so sídlom: Štúrova 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:
45 956 723, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice,
proti dlžníkovi: JFK Development, s.r.o., so sídlom: Dopravná 12, 040 13 Košice, IČO: 36 753 882
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 3. 5. 2021 o 9,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3.p.
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
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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nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V zmysle § 1, 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.24/2021 Z.z., ide o vec, ktorá neznesie
odklad, preto možno vykonať pojednávanie o veci.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 8. 4. 2021
JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Mária Šáriczka

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 8/2020
navrhovateľa v 1. rade: Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré
Mesto, IČO: 33907927, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01
Košice
a navrhovateľa v 2. rade: RIUREST, s.r.o., so sídlom: Štúrova 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:
45 956 723, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice,
proti dlžníkovi: JFK Development, s.r.o., so sídlom: Dopravná 12, 040 13 Košice, IČO: 36 753 882
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 3. 5. 2021 o 9,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3.p.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka a to :
1/Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 33907927,
zast. JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice
2/RIUREST, s.r.o., so sídlom: Štúrova 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 956 723, zast. JUDr.
Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice,
3/ FÚRA, s.r.o., so sídlom: SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451, zast. JUDr. Rudolf Manik, PhD. MBA,
MHA, Advokát s.r.o. Masarykova 2, 040 01 Košice
4/ Austrotherm, s. r. o., so sídlom: Magnetova 11, 831 04 Bratislava, IČO: 17 316 189, zast. JUDr. Július Jánošík,
advokát, Klincová 35, 810 05 Bratislava 15
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

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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Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V zmysle § 1, 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.24/2021 Z.z., ide o vec, ktorá neznesie
odklad, preto možno vykonať pojednávanie o veci.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 8. 4. 2021

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016765
Spisová značka: 30K/6/2020
Spisová značka : 30K/6/2020

Upovedomenie o preročení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) : : CPK, s.r.o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089
proti dlžníkovi : Terminal South s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477
o vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 19.04.2021 o 10:30 na
Okresnom súde Košice I, Tichá 21 , v miestnosti č. dv. 18B 1. posch.
je o d r o č e n é

na deň 10.05.2021 o 10:30 hod. na

Okresnom súde Košice I, Tichá 21 , v miestnosti č. dv. 18B 1. posch.
z dôvodu účinnosti Vyhlášky č. 108/2021 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných
pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z.

JUDr. Pavel Varga
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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sudca

Okresný súd Košice I, dňa 07.04.2021
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016766
Spisová značka: 30K/6/2020
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/6/2020
vo veci
navrhovateľa : CPK, s.r.o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089
proti dlžníkovi : Terminal South s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.05.2021 o 10:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
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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alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 07.04.2021
JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

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

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/6/2020
vo veci
navrhovateľa:

CPK, s.r.o.
a ním označených

veriteľov
veriteľ č. 1.
veriteľ č. 2.
veriteľ č. 3.
veriteľ č. 4.

CPK, s.r.o.
Mesto Košice
Daňový úrad Košice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.05.2021 o 10:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Terminal South
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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s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477
a to
1/ CPK, s.r.o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089,
2 / Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
3/ Daňový úrad Košice, Železničná 1, 071 90 Košice
4/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 07.04.2021

JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016767
Spisová značka: 30R/1/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice,
IČO: 36 570 133, zastúpený advokátom JUDr. Michal Michalovčík, so sídlom: Makovická 768/20, 089 01 Svidník,
pracovisko: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice o návrhu na povolenie reštrukturalizácie
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o., Rozvojová 2, 040
11 Košice, IČO: 36 570 133.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Šafárikova 17, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1653.
IV.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a
priebehu reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v
elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích
práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o povolení reštrukturalizácie
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli
elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému známemu zahraničnému veriteľovi
zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým,
že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
VII.
dlžníka:

U r č u j e, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony

-

zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv,

-

odmeny a prémie vedúcich zamestnancov,

-

investície nad 100.000,- Eur

-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

osobe,

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej

prevod iného Majetku ako nadbytočného Majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na
celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
prenájom alebo akékoľvek zaťaženie Majetku alebo časti Majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov; urobenie
právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
-

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

-

vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§10 ods. 1 ZKR),

uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,

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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uzatvorenie zmluvy/uzatvorenie dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže/zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 100.000,- Eur,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
-

urobenie akéhokoľvek právneho úkonu voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej pohľadávky,

uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou II. výroku. Proti II. výroku o uznaní reštrukturalizácie za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať 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 troch
vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 52 C.s.p., strana má právo z dôvodov uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti. Podľa ust. § 197
ods. 6 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 uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí
účastníkov o ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.. Podľa ust. § 52 ods. 2
C.s.p., 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.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4 ZKR).
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 28
ods. 6 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. (§ 122 ods. 1 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§
122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 29 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 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 (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 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 (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 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 (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 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 (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ods. 3 ZKR).
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností (§ 125 ods. 1 ZKR).
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami (§ 125 ods. 2 ZKR).
Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi prizná
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou. Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi
a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v
Obchodnom vestníku (§ 125 ods. 3 a 4 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016768
Spisová značka: 31K/55/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ružena Filipová, narodená: 10.11.1963,
trvale bytom: Spišský Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov, zastúpená: JUDr. Marián Čeman, advokát, so sídlom
kancelárie: Ing. O. Kožucha 15, 052 01 Spišská Nová Ves, o návrhu správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so
sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474, na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ružena Filipová, narodená: 10.11.1963, trvale bytom: Spišský
Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
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 Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016769
Spisová značka: 31K/12/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, Bratislava 1
811 06, IČO: 00 686 930, proti dlžníkovi: AFINOX s.r.o., so sídlom: Železničná 1438, 044 14 Čaňa, IČO: 44 908 709,
zastúpený: Mgr. Tomáš Čerepán, advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Z a s t a v u j e
044 14 Čaňa, IČO: 44 908 709.

konkurzné konanie voči dlžníkovi: AFINOX s.r.o., so sídlom: Železničná 1438,

II.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR zložiteľovi preddavku: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3,
Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, vedený pod položkou denníka D19-30/2020 na účet IBAN: SK11 1100 0000
0020 0100 3800, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
III.

Žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:
Proti I. a II. výroku uznesenia nie je prípustné odvolanie.
Proti III. výroku uznesenia je prípustné odvolanie, ktoré možno podať v lehote 15 dní odo dňa
doručenia uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016770
Spisová značka: 32K/5/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Kutan, nar. 24.06.1961,
bytom Wupertálska č. 49, 040 23 Košice, o odvolaní správcu takto
rozhodol
I.
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763.
II.
Zvoláva schôdzu veriteľov 05. mája 2021 o 11.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie a to s nasledovným programom:
a) schválenie návrhu na nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Správca, ktorý bol odvolaný z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu, bez zbytočného odkladu
odovzdá príslušný spis spolu s prílohami správcovi, ktorým bol nahradený. O odovzdaní spisu sa vyhotoví zápis. (§ 8
ods. 3 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Odvolaný správca je povinný do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti; novému správcovi je tiež povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť
tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. (§ 42 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016771
Spisová značka: 9K/17/2008
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: G. & V. Services Slovakia, s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 911 875, o odvolaní správcu takto
rozhodol
I.
Odvoláva správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47
072 229, zn. správcu: S1455.
II.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 05. mája 2021 o 13.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I,
pracovisko Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie a to s nasledovným programom:
a) schválenie návrhu na nového správcu.
III.
Odvolanému správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO:
47 072 229, zn. správcu: S1455 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty bezodkladne, najneskôr však do
30 dní po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
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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Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Správca, ktorý bol odvolaný z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu, bez zbytočného odkladu
odovzdá príslušný spis spolu s prílohami správcovi, ktorým bol nahradený. O odovzdaní spisu sa vyhotoví zápis. (§ 8
ods. 3 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016772
Spisová značka: 31OdK/310/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viktória Dunová, narodená: 25.07.1992,
bytom: Hrebendova 1025/3, 040 11 Košice-Luník IX, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej
súdom správcovi: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683
takto
rozhodol
Ukladásprávcovi: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K016773
Spisová značka: 31OdK/310/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viktória Dunová, narodená:
25.07.1992, bytom: Hrebendova 1025/3, 040 11 Košice-Luník IX, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Tomáš Kališka, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1743.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 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 (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K016774
Spisová značka: 31OdK/193/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Szabóová, narodená: 19.11.1950,
bytom: Jarná 185/7, 076 43 Čierna nad Tisou, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
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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poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K016775
Spisová značka: 31OdK/193/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Szabóová, narodená:
19.11.1950, bytom: Jarná 185/7, 076 43 Čierna nad Tisou, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040
01 Košice, zn. správcu: S737.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).

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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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 (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K016776
Spisová značka: 31K/6/2020
Sp. zn. 31K/6/2020
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04
Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, uznesením č. k. 31K/6/2020-57 zo dňa
16.03.2021 zastavil konkurz na majetok úpadcu : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04
Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2021.

Okresný súd Nitra dňa 8.4.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K016777
Spisová značka: 28K/6/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : MaSiLIB, s.r.o.
so sídlom Ľudovítová 56, 951 44 Ľudovítová, IČO: 52 844 927, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
MaSiLIB, s.r.o. so sídlom Ľudovítová 56, 951 44 Ľudovítová,
IČO: 52 844 927, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MaSiLIB, s.r.o. so sídlom Ľudovítová 56, 951 44
Ľudovítová, IČO: 52 844 927.
II.
Súd ustanovuje správcu - Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, so sídlom kancelárie Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky, značka správcu 1932.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.

Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
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prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
V.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami §
28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
VI.
Súd 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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III 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 ávrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.4.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K016778
Spisová značka: 32K/35/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Kollárová, nar.
22.4.1975, trvalý pobyt Hronské Kľačany 533, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949
01 Nitra, o návrhu správcu na schválenie návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty takto
rozhodol
Súd schvaľuje návrh správcu zo dňa 03.12.2020 na rozvrh výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty veriteľa
Andrea Kollárová, nar. 22.4.1975, trvalý pobyt Hronské Kľačany 533, pre zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava nasledovne:
celková suma výťažkov zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. vo výške 15 722,51 eur,
celková suma pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
vo výške 3 273,32 eur,
celková suma prihlásených a zistených pohľadávok zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
vo výške 35 572,65 eur.
Zabezpečenému veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
bude vyplatená suma vo výške 12 449,19 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.4.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K016779
Spisová značka: 27OdK/34/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Poklembová, nar. 14.06.1969, bytom Rúbaň č. 251,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Poklembová, nar. 14.06.1969, bytom Rúbaň č. 251.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 233/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 233/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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
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

20

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016780
Spisová značka: 32K/42/2012

OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Reischl, nar. 27.05.1956,
bytom Kollárova 858, 952 01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Milan Reischl MIROKATA, s miestom
podnikania Kollárova 858, 952 01 Vráble, IČO: 33 644 713, ktorého správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so
sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/42/2012 - 613 zo dňa 08.02.2021 p o v o l i l
vstup nového veriteľa P.O.I.N.T. agency s.r.o., so sídlom Bažantia 2, 949 01 Nitra, IČO: 47 434 554 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Debt Collector, s.r.o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919, s
prihlásenou pohľadávkou v celkovej sume 48.176,63 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021
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Okresný súd Nitra dňa 8.4.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K016781
Spisová značka: 27OdK/35/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Holecová, nar. 22.08.1955, bytom Hurbanovo,
Komenského č. 3521/5, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Holecová, nar. 22.08.1955, bytom Hurbanovo, Komenského č.
3521/5.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Alexej Vašek, so sídlom kancelárie: Komárno, Lodná č. 4657/2A.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 230/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 230/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
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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 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
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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 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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,
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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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016782
Spisová značka: 27OdK/36/2021

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Henrieta Székelyová, nar. 01.08.1976, bytom Komárno,
Ulica Víťazstva č. 3259/5, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č.
1523/71, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Henrieta Székelyová, nar. 01.08.1976, bytom Komárno, Ulica Víťazstva č.
3259/5.
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II/ Ustanovuje správcu: LEGES Recovery, k. s., IČO: 47982586, so sídlom kancelárie: Nitra, Mariánska č. 1360/6.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 235/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 235/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; 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 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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
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Podľa § 166f ods. 2 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016783
Spisová značka: 27OdK/37/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Kúdelová, nar. 31.12.1969, bytom Topoľčany,
Šafárikova č. 4455/13, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Kúdelová, nar. 31.12.1969, bytom Topoľčany, Šafárikova č. 4455/13.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie: Nitra, Školská č. 3.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
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2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 225/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 225/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; 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 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
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pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní
Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016784
Spisová značka: 27OdK/38/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Vaňová, nar. 14.01.1988, bytom Kuzmice, Izát č.
38/23, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Vaňová, nar. 14.01.1988, bytom Kuzmice, Izát č. 38/23.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie: Nové Zámky,

L. Kassáka č. 8.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 219/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 219/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
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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 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
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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 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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,
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

35

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016785
Spisová značka: 27OdK/39/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bartek, nar. 16.01.1953, bytom Starý Hrádok č. 53,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bartek, nar. 16.01.1953, bytom Starý Hrádok č. 53.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Pribinova č. 9.
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III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 216/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 216/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; 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 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
a)

V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
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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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

39

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016786
Spisová značka: 27OdK/40/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Székely, nar. 01.02.1971, bytom Komárno, Ulica
Víťazstva č. 3259/5, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Székely, nar. 01.02.1971, bytom Komárno, Ulica Víťazstva č.
3259/5.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 234/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.04.2021, vedený pod položkou registra D14 - 234/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; 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 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 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, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016787
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
SH TRADE, s. r.
o., Košice v konkurze, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján
Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice o návrhu BIO NATURA s.r.o., so sídlom Diamantová 1, 040
11 Košice, IČO: 45 986 924, právne zast.: JUDr. Juraj Špirko, advokát, Nerudova 6, 040 01 Košice na vstup do
konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
návrh na vstup do konkurzného konania zo dňa 29.03.2021 z a m i e t a.
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 6.4.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K016788
Spisová značka: 10K/4/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka - odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: Peter Kaňuch, nar. 10.10.1979, trvale bytom Rajčianska 5085/8, 821 07 Bratislava Vrakuňa, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, o
vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje
konkurz
na majetok dlžníka: Peter Kaňuch, nar. 10.10.1979, trvale bytom
Rajčianska 5085/8, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, značka správcu: S1300.
III.
Vyzýva
veriteľov
dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 10K/4/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky
doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze
sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca
je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
Účastníkov konkurzného konania
poučuje,
že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

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.

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K016789
Spisová značka: 2OdS/6/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Mária Slančíková, nar. 22.05.1952, trvale bytom Malý Čepčín 28,
038 45 Malý Čepčín, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Určuje dlžníkovi splátkový kalendár tak, že dlžník zaplatí každému nezabezpečenému veriteľovi počas
nasledujúcich piatich rokov 35,71 % z jeho pohľadávok.
II.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba splátkovým kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom uspokojené, vrátane
dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

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.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 8.4.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K016790
Spisová značka: 7OdK/10/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Van Mytlík, nar. 27.02.1961, trvale bytom
Východná 74, 032 32 Východná, prechodne bytom Športová 1738/11, 033 01 Liptovský Hrádok, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom
Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka odmieta.

II.
V r a c i a Centru právnej pomoci, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP
v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500 eur.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila Centru právnej pomoci, Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
06.04.2021, vedený pod položkou registra 84, rok 2021, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Okresný súd Žilina dňa 8.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K016791
Spisová značka: 10OdK/12/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Jurečková, nar. 12.03.1994, trvale bytom F.
Štefunku 4651/6, 036 01 Martin, do 22.09.2017 podnikajúci pod obchodným menom Katarína Jurečková, s miestom
podnikania F.Štefunku 4651/6, 036 01 Martin, IČO: 47 904 097, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina,
o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Jurečková, nar. 12.03.1994, trvale bytom F.
Štefunku 4651/6, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 51 948 729, značka správcu: S1544.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
06.04.2021, vedený pod položkou registra 90/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 8.4.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K016792
Spisová značka: 10OdK/13/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dagmar Kubelová, nar. 19.01.1964, trvale bytom Pavla
Štraussa 876/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dagmar Kubelová, nar. 19.01.1964, trvale bytom Pavla
Štraussa 876/7, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Veronika Kacová, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín, značka správcu: S 1985.
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. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.

Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
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majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
06.04.2021, vedený pod položkou registra 89/2021, 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
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

53

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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.
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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
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zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 8.4.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K016793
Spisová značka: 38K/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa č. 1 obchodnej spoločnosti PVK - THERM, s.r.o. so
sídlom Veľký Kolačín 39, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 777 960, veriteľa č. 2 obchodnej spoločnosti Keraming a.s.
so sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO 31 431 968, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka obchodnú spoločnosť SB hotels s. r. o. so sídlom 17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 46
546 707, o návrhu dlžníka na prerušenie konania, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti SB hotels s. r. o. so sídlom 17. novembra 314/32, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO 46 546 707 sa prerušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.4.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K016794
Spisová značka: 38K/1/2021
Spisová značka: 38K/1/2021 - 102
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
veriteľa č. 1 obchodnej spoločnosti PVK - THERM, s.r.o. so sídlom Veľký Kolačín 39, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36
777 960
veriteľa č. 2 obchodnej spoločnosti Keraming a.s. so sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO 31 431 968
o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť SB hotels s. r. o. so sídlom 17.
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novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 46 546 707
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

16.04.2020 o 09,30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.
je z r u š e n é z dôvodu prerušenia konania podľa § 16 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z..
V Trenčíne dňa 09.04.2020

Okresný súd Trenčín dňa 9.4.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K016795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váleková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominika Krakovská
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2021 S2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Mgr. Dominika Krakovská, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2017, správca dlžníka Zdenka Váleková,
nar. 27.05.1959, trvale bytom Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo
dňa 17.09.2020, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
19.03.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zdenka Váleková, nar. 27.05.1959,
trvale bytom Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok, zrušuje.

V Bratislave, 09.04.2021
Mgr. Dominika Krakovská, správca dlžníka

K016796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnipová Radoslava, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pútnická 7554/16, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/125/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/125/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 4OdK/125/2020-12 zo dňa 30.12.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka – Mgr. Radoslava Gnipová, nar. 20.5.1983, bytom Pútnická 7554/16, 841 06 Bratislava a ustanovil ma
za správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 6/2021 zo dňa 12.1.2021 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.1.2021.

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 12.3.2021 predložila súdu podrobnú
správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu
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majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K016797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 02.12.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu
Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Miroslava Hrubá, nar. 15.7.1970, Viničná 551, 92555 Vinohrady
nad Váhom, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 27OdK/497/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Správca v konkurznom konaní dlžníka
Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca vo veci dlžníka vyhlasuje: druhé kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, podľa §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Predmet ponukového konania: majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod číslom 1, 3
(zverejnený v Obchodnom vestníku SR dňa 14.1.2021):
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponukového konania, ako aj úplné znenie podmienok ponukového konania si
záujemca môže vyžiadať písomnou žiadosťou adresovanou správcovi, prípadne e-mailom na adrese:
aggmilos@gmail.com. Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr dňa 21.4.2021, do 12:00 hod.
v kancelárii správcu na Lužnej ulici 6, 85104 Bratislava, alebo v uvedený deň poštou alebo kuriérom. Správca si
vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako
neúspešné.

K016798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňákova 1816 / 6, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/11/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE o ponukovom konaní.
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Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Kováč, nar. 01.01.1970, bytom Červeňáková
1816/6, 841 01 Bratislava, t. č. v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, Komenského 477/7, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej len „Úpadca“), v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ustanovenia §92
ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“), tretie kolo ponukového
konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 9.
Číslo
súpisovej
zložky

Typ súpisovej zložky Popis hnuteľnej veci

Súpisová
Množstvo hodnota
majetku

9

Pištoľ samonabíjacia zn.: SIG SAUER P 228, kaliber 9 MM PARA, výr. č.
Hnuteľná vec/súbor
B278423, zaevidovaná dňa 03.03.1999, preukaz zbrane č. BA 012079, 155 1
hnuteľných vecí
ks streliva a 3 ks zásobníkov

500,00 €

„Písomné cenové ponuky sa doručujú na adresu: Mgr. Jozef Maruniak, správca, Konventná 6, 811 03 Bratislava,
v zalepených obálkach s označením: „Konkurz Martin Kováč – záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“ v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 30 (tridsať) dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia oznámenia a končí tridsiatym dňom o
15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj
neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja alebo jeho časť, inak sa
všetky jeho podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je záväzná do skončenia vyhodnotenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne)
najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto zverejnení na adresu kancelárie správcu. Záujemca musí pred podaním
ponuky zložiť na bankový účet správcu vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., číslo účtu SK76 0200 0000
0039 6866 0653 peňažnú zábezpeku vo výške 50,00 €. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Ostatným neúspešným
záujemcom bude záloha vrátená. V prípade, že úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, má správca voči
takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky.
Záväzná ponuka musí obsahovať najmä:
1. nezameniteľné označenie záujemcu (u PO obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, telefonické
a emailové kontakty a označenie štatutárneho orgánu; u FO meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia,
bankové spojenie a telefonické a emailové kontakty),
2. označenie predmetu speňaženia v ponukovom konaní,
3. ponúkanú peňažnú sumu za predmet speňaženia,
4. doklad o zložení kaucie na konkurzný účet úpadcu v sume 50.- € slovom (päťdesiat EUR),
5. doklad preukazujúci oprávnenie na držbu zbraní príslušnej skupiny a nákupné povolenie v zmysle zákona
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (ďalej len „Zákon“),
6. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca sa dôkladne oboznámil a súhlasí s podmienkami verejného
ponukového konania vyhláseného správcom.
Všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo cudzom jazyku s úradne
overeným prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok,
podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Víťaznou ponukou bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúknutou sumou na predmet speňaženia, ktorá však
nesmie byť nižšia ako 250,00 € a zároveň spĺňa všetky podmienky ponukového konania. V prípade rovnosti
ponúk sa víťaznou ponukou stane ponuka vylosovaná konkurzným správcom.
Úspešný záujemca bude do 7 dní od vyhodnotenia ponukového konania povinný predložiť správcovi nákupné
povolenie v zmysle § 11 ods. 1 Zákona, uhradiť celú kúpnu cenu a uzavrieť kúpnu zmluvu. V prípade, že úspešný
záujemca neuzavrie v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, nepredloží nákupné povolenie, prípadne neuhradí kúpnu
cenu v súlade s akceptovanými podmienkami, správca nebude na tohto záujemcu ďalej prihliadať.
Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy:
Predmet predaja bude kupujúcemu prenechaný ako stojí a leží. Kúpna zmluva bude uzavretá iba so záujemcom
ktorý bude disponovať nákupným povolením v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona. Predmet predaja je v
úschove OR PZ Bratislava I. Kupujúci je povinný prevziať predmet predaja z úschovy do 30 dní od uzavretia
kúpnej zmluvy. Náklady spojené s prevzatím majetku bude znášať kupujúci. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a
náhodného zhoršenia všetkých vecí prejde na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nadobudne vlastníctvo prevzatím majetku. Správca uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu až po
zaplatení celej kúpnej ceny.

K016799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňákova 1816 / 6, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/11/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/11/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Kováč, nar. 01.01.1970, bytom Červeňákova
1816/6, Bratislava – mestská časť Dúbravka, t. č. v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, Komenského 477/7, 974 01
Banská Bystrica, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až
piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava. Termín
nahliadnutia možno dohodnúť emailom na adrese info@maruniak.sk.

K016800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSANN IT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 821 987
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 MARSANN IT, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp.
zn.: 27K/8/2019, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou
pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty (po 18.12.2020) nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:
Veriteľ:
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 31325416
Prihláškou pohľadávky zo dňa 01.04.2021 doručenou dňa 08.04.2021 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 09.04.2021 pod č. 277, a to nasledovne:
Prihlásená suma
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Prihlásená suma
Istina
Úroky
1195,35 €
0,00 €

Konkurzy a reštrukturalizácie

Úroky z omeškania
0€

Poplatok z omeškania
0,00 €

Deň vydania: 14.04.2021

Náklady uplatnenia
0 €

Celková suma
1195,35 €

V Bratislave, 09.04.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K016801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start Services s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 50/B / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 656 642
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2020 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu Start Services s.r.o, Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO: 46656642 v konkurznej veci vedenej na
OS BA I., pod sp. zn.: 8K/8/2020 týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
prihláseného po základnej lehote:

Veriteľ
AUTO NITRA, spol s r.o.
IČO: 31423019

Sídlo
Hlohovecká 9, Nitra

Celková suma pohľadávky
Pod por. č. 1. 923,94

V Bratislave, dňa 09.04.2021
Pospíšil & Partners, k.s.,
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K016802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 0, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/12/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu podľa §167v ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. ZKR

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Patrik Remenár, nar.: 30.11.1987, Dubová, 900
90 Dubová, konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod č.k. 33OdK/12/2021 z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.

18.03.2021
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K016803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Görög Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonec 78, 900 87 Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Štefan Görög, narodený 17.08.1979, trvale bytom Jablonec 78, 900
87 Jablonec, týmto v zmysle ustanovenia 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené prihlášky pohľadávok do konkurzu nasledovne:
- dňa 25.3.2021 od veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85101 BRATISLAVA, IČO: 35724803, a
to:
- samostatná prihláška pohľadávky s poradovým č. 1, v celkovej sume 2190,33 €, nezabezpečená, ktorá bola
zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok dňa 26.3.2021.
JUDr. Katarína Kubíková, správca
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K016804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloslav Mazúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 264, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1958
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/45/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, ako správca dlžníka: Miloslav
Mazúr, nar. 20.08.1958, trvale bytom: Alstrova 264, 831 06 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka, spis. zn. 33OdK/45/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Bratislave dňa 09.04.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K016805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šupina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 1930/37, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/372/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu

I.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2020, sp. zn. 27OdK/372/2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Šupina, nar. 25.06.1980, bytom Záhorácka 1930/37, 901 01
Malacky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto Uznesením bol zároveň ustanovený do funkcie správcu: JUDr. Pavol Malich, so sídlom Dunajská 25, 811
08 Bratislava, zn. správcu: S277.

Ustanovený správca týmto oznamuje, že do dnešného dňa nebola doručená (v základnej prihlasovacej lehote –
45 dní od vyhlásenia konkurzu a zároveň v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu) na adresu sídla alebo do
elektronickej schránky správcu tohto konkurzu žiadna prihláška známeho alebo iného veriteľa. Z tohto dôvodu sa
vyhlásený konkurz úpadcu končí.

II.
Lehota 90 dní na doručenie prihlášky pohľadávky uplynula veriteľom dňa 18.03.2021 s poukazom na zákon
č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V súlade s § 167v ods. 2 zákona č. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.

Záverom uvádzam, že zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka zrušuje.

S pozdravom

JUDr. Pavol Malich
správca dlžníka
Ľubomír Šupina

K016806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Košičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 3003/65, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1974
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci dlžníka Roberta Košičana, bytom Vranovská 3003/65, 851 01 Bratislava - Petržalka, (ďalej ako
„Dlžník“), v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 v spojení s ustanovením §77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca zverejňuje oznam o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zo súpisu majetku všeobecnej podstaty bol vylúčený nasledovný majetok:

Hnuteľný majetok

1. Osobné motorové vozidlo Peugeot, rok výroby: 2002 ............ súpisová hodnota: 800,- €
___________________________________________________________________________

Majetok bol vylúčený zo súpisu majetku dňa 09.04.2021 nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní a o tento majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania. V súlade s §167p ods. 2 ZKR uvedený majetok prestal podliehať
konkurzu.

V Bratislave dňa 09.04.2021

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

K016807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Košičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 3003/65, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1974
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Čechová Insolvency Services k. s. bol ako konkurzný správca ustanovený za správcu dlžníka Roberta
Košičana, bytom Vranovská 3003/65, 851 01 Bratislava - Petržalka, (ďalej ako „Dlžník“), uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 1.4.2020, sp. zn. 27OdK/174/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 122/2020 dňa
26.6.2020, v konkurznom konaní vedenom pod spis. zn. správcu 27OdK/174/2020 - S1664.

Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa predloženého zoznamu aktuálneho
majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, a ďalej podľa
doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení Dlžníka na vypočutí, správca zistil, že dlžník je vlastníkom
majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §167h ZKR, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobného motorového vozidla Peugeot, rok výroby: 2002

Majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 24.08.2020 a zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 166/2020 dňa 27.08.2020. Majetok bol speňažovaný v troch kolách ponukového konania v súlade s
§167p ZKR. Nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a o majetok neprejavil
záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od skončenia tretieho kola ponukového konania v
súlade s §167p ods. 2 ZKR majetok prestal podliehať konkurzu a správca ho dňa 9.4.2021 zo súpisu vylúčil.

Po vylúčení majetku zo súpisu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že sa konkurz na majetok dlžníka končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave 09.04.2021

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

K016808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Syslia 27 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 787 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o., so sídlom Syslia 27 , 821 05
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 29.12.2015 od veriteľa Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 603 481 a to: súhrnná prihláška pohľadávky v celkovej sume 13.834,63 €, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 04.01.2016

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

K016809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klačko Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3038 / 3, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/11/2021 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/11/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu: Juraj Klačko, nar. 24.05.1955, trvale bytom Jasovská 3038/3, 851 07 BratislavaPetržalka, č.k. 4OdK/11/2021, týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí a to z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Bratislave dňa 09.04.2021
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K016810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Špilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec -, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.12.2020, sp. zn.: 4OdK/114/2020, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Miroslava Špilová, dátum narodenia: 22.09.1973, trvalý pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec
zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: : Miroslava Špilová, dátum
narodenia: 22.09.1973, trvalý pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec (ďalej ako „dlžník“), a bola som ustanovená
za správcu dlžníka.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, a to vzhľadom na skutočnosť, že správca na
základe zoznamu majetku dlžníka a vlastného šetrenia zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best MORNING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 284 065
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/34/2020 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/34/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2, 821
07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 27K/34/2020 v súlade s ustanovením § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, si dovoľuje prostredníctvom Obchodného vestníka (z
dôvodu, že veriteľ si neustanovil zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky) doručiť veriteľovi Naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, Jagielońska
15, Warszawa 03-719, Poľsko písomnosť v nasledovnom znení:
VEC:

Oznámenie o popretí pohľadávky

Ako správca úpadcu Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava - mestská časť
Vrakuňa, IČO: 51 284 065 /ďalej v texte len „úpadca“/ ustanovený Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo
dňa 04.01.2021 (predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 11/2021 dňa 19.01.2021), si
Vám týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ,,ZKR“) dovoľujem oznámiť, že
som preskúmal a pri preskúmaní zistil, že Vami prihlásená pohľadávka je sporná čo do výšky, poradia,
zabezpečenia zabezpečovacím právom a poradia zabezpečovacieho práva preto bola dňa 07.04.2021 popreté v
nasledovnom rozsahu.
I.

POHĽADÁVKU ČÍSLO 3, PRIHLÁSENÚ V ZÁKONOM STANOVENEJ LEHOTE

1. Pohľadávka číslo 3 bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 3

Prihlásené poradie pohľadávky: Prednostná pohľadávka
Prihlásená výška pohľadávky: 257.748,05 EUR (istina vo výške 228.006,59 EUR, úroky z omeškania
29.741,45 Eur )
Právny dôvod prihlásenej pohľadávky: Rozhodnutie zo dňa 12.08.2020 referenčné číslo 44800-CKK13.500.29.1.2020.4, ktorým bola určená daň za tovary a služby za obdobie 8/2019 až 1/2020 celkovo vo výške
257.748,05 Eur.

Pohľadávku číslo 3 zapísanú do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 3 správca popiera čo do
výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom a poradia zabezpečovacieho práva

Deň popretia prihlásenej pohľadávky: 07.04.2021
Popretá výška pohľadávky: 10.419,-EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zistená suma pohľadávky: Celková suma 247.329,04 EUR
Zistené poradie pohľadávky: Iná pohľadávka
Zistené zabezpečenie: Nezabezpečená
Zistené poradie zabezpečovacieho práva: Žiadne
Dôvod popretia prihlásenej pohľadávky číslo 3 zapísanej do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom
3.
Správca poprel výšku prihlásenej pohľadávky a to v časti prihlásených úrokov. Veriteľ si prihlásil istinu vo výške
228.006,59 Eur a úroky z omeškania vo výške 29.741,45 Eur. Správca uznal úroky z omeškania iba vo výške
19.322,45 Eur, nakoľko z predloženého zoznamu záväzkov, ktoré tvoria prílohu k Návrhu na vyhlásenie konkurzu
dlžníkom vyplýva, že dlžník eviduje úroky z omeškania iba vo výške 19.322,45 Eur. Veriteľ nijakým spôsobom
nepreukázal ako dospel k výpočtu úrokov z omeškania vo výške 29.741,45 Eur. Z uvedeného dôvodu správca
v dôsledku absencie priloženia akéhokoľvek výpočtu veriteľom prihlásených úrokov z omeškania (chýba
percentuálna sadzba aj obdobie za ktoré úroky sú prihlásené) poprel z dôvodu spornosti časť úrokov z omeškania
tak, ako je uvedené v predmetnom oznámení o popretí pohľadávky.
Správca poprel aj poradie prihlásenej pohľadávky, ktoré si veriteľ prihlásil ako ,,Prednostná pohľadávka
z reštrukturalizačného konania (§120 ods. 4 ZKR)“, nakoľko prihlásená pohľadávka nenapĺňa zákonný dôvod
poradia uspokojenia takejto pohľadávky. V danom prípade konkurzu úpadcu nepredchádzalo reštrukturalizačné
konanie a teda nie je dôvod na prednostné uspokojenie v zmysle ustanovenia § 120 ods. 4 ZKR. Správca uznal
poradie pohľadávky - ,,Iná pohľadávka“.
Správca poprel zabezpečenie zabezpečovacím právom prihlásené veriteľom, nakoľko z údajov uvedených
v prihláške v poľskom jazyku nie je zrejmý obsah zabezpečenia. Veriteľ nepredložil ako prílohu k prihláške
skutočnosti na ktoré sa odvoláva, predložil iba rozhodnutie v poľskom jazyku z ktorého nie sú zrejmé skutočnosti,
ktoré uvádza pri vyplnených kolónkach zabezpečenia pohľadávky. Veriteľ ako druh zabezpečenia uviedol:
,,Hotovosť“, čo nenapĺňa kritérium označenia druhu zabezpečovacieho práva. Ako právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva uviedol ustanovenia vestníka a zákonov, ktoré nepredložil v prihláške a správca
z rozhodnutia colného úradu v poľskom jazyku nevie verifikovať veriteľom uvádzané skutočnosti. Veriteľ taktiež
nepreukázal nijakým spôsobom registráciu záložného práva na ktoré sa odvoláva. Správca poprel aj poradie
zabezpečovacieho práva, nakoľko veriteľ uviedol po preklade do slov. jazyka ako poradie zabezpečovacieho
práva ,,daňový kód“, čo nenapĺňa podmienku poradia zabezpečovacieho práva.
II.

Poučenie

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR – „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky
žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené
na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 14 ZKR – „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia
zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.“
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 17 ZKR – „Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so
súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá
pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú.“
Správca úpadcu poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa, v súlade s ustanovením § 32 ods. 9 ZKR, na
súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli
pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia
písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa veriteľ môže
domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho,
čo uviedol v prihláške.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odporúčanie správcu:
Vzhľadom na zjavnú jazykovú bariéru, ktorá spôsobila zlé vyplnenie prihlášky v sekcii zabezpečenia pohľadávky
a následnú absenciu príloh preukazujúcich poradie zabezpečenia, jeho registráciu, právny dôvod zabezpečenia
a v neposlednom rade aj chybné prihlásenie poradia uspokojovania pohľadávky, Vám odporúčam zvoliť si
právneho zástupcu na území SR, ktorému budú písomnosti doručené. Zároveň uvádzam, že predmetnú
pohľadávku je možné písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd.
V súlade s čl. 55 ods. 5 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o konkurznom konaní: ,,Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií
Únie. Súd, správca môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom
sa začalo konanie.“
Vzhľadom na uvedené si Vás dovoľujem požiadať o predloženie prekladu prihlášky pohľadávky vrátane príloh
prihlášky do úradného jazyka štátu, v ktorom sa konanie vedie, t.j. do slovenského jazyka.
S pozdravom,
JUDr. Oliver Korec
správca úpadcu
Best MORNING s.r.o.

K016812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studienka 499, 908 75 Studienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/551/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/551/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Soňa Kotlárová, nar. 09.06.1979, trv. byt. 908 75
Studienka 499, okr. Malacky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn.
27OdK/551/2020 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku
konkurznej podstaty, a to:

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky

1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 14.04.2021

Peňažná pohľadávka
167,97
167,97

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
12.03.2021 Pracovná zmluva
IAC Group (Slovakia) s.r.o., IČO: 35 798 513, so
sídlom: Automobilový priemyselný park Lozorno súp.č.1006, 900
55 Lozorno
167,97
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa
ust. § 167h ods.1 ZKR. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom
a dlžníkom zo dňa 30.06.2020

Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Marek Piršel, správca

K016813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 3132 / 5, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/138/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/138/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10. 11. 2020, sp. zn.: 4OdK/138/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 32/2021 dňa 17.02.2021 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ing. Ivan Baláž, nar. 04.05.1955, trvale bytom Beniakova 3132/5, 841 05 Bratislava, štátny občan
SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Štefan Dedák, správca, so sídlom:
Mostová 2, 811 02 Bratislava Slovenská republika, zn. správcu: S 1406 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Bratislave, dňa 09.04.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K016814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šavel Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jašíkova 365 / 17, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/555/2020 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/555/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.01.2021, zverejneným v OV č. 27/2021
dňa 10.02.2021 pod č. k. 27OdK/555/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Miroslav Šavel, nar. 25. 04.
1969, Jašíkova 365/17, 821 01 Bratislava, IČO: 35168501 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Bratislave dňa 9.4.2021
JUDr. Lenka Ivanová, správca

K016815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 2300/36, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 356 498
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
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Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/268/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/268/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Adriana Danielová (04.05.1970) Nádražná 2300/36, 909 01
Skalica, spisová značka 36OdK/268/2020, správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, so sídlom
kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu správca zabezpečoval
zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého
úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani
oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by
mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.

K016816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimonovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 702 / 15, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/111/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/111/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 26OdK/111/2020 zo dňa 05.01.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ivan Šimonovič, narodený 09.09.1954, trvale bytom Štefánikova 702/15, 905 01 Senica (ďalej len
„dlžník“) a rovnakým uznesením som bol ustanovený do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie o vyhlásení konkurzu
bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 8/2021 zo dňa 14.01.2020.
Do konkurznej podstaty patril:
Spoluvlastnícky podiel 2/3 k celku na pozemku registra „C“ parcelné číslo 10975, o výmere 2156m2, druh
pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 7214, vedený Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor,
okres Skalica, obec Skalica, katastrálne územie Skalica.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 34/2021 zo dňa 19.02.2021.
Do konkurznej podstaty tiež patril:
Preddavok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,- €.
II. Do konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka si prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
·

WM Consulting & Communication, s.r.o. celková suma 12.536,39 €, po korekcii v zmysle § 166b ZKR
v sume 6.461,44 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. celková suma pohľadávky 1.065,76 €, po korekcii v zmysle § 166b
ZKR v sume 1.065,76 €,
Diners Club CS, s.r.o. celková suma pohľadávky 5.308,26 €, po korekcii v zmysle § 166b ZKR v sume
5.308,26 €,
Slovenská konsolidačná, a.s. celková suma pohľadávky 846,17 €, po korekcii v zmysle § 166b ZKR
v sume 0,- €.

Výťažok dosiahnutý v konkurze:
·
·

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- €,
Výťažok zo speňaženia spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach 728,- €.

Celkom výťažok 1.228,- €
Náklady konkurzu:
·
·
·
·

Paušálna odmena správcu 500,- € + 20% DPH t.j. 600,- €,
Paušálna náhrada za vedenie kancelárie za obdobie 01/2021 – 04/2021 v sume 120,- € + 20% DPH t.j.
144,- €,
Súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. v sume 2,50 €,
Odmena z výťažku 105,52 € + 20% DPH t.j. 126,62 €.

Celkom náklady 873,12 €.
Na rozvrh: 354,88 € (celkom výťažok 1.228,- € - 873,12 €).
Celková suma pohľadávok určených na uspokojenie: 12.835,46 €
Suma pripadajúca na uspokojenie jednotlivých pohľadávok:
·
·
·
·

WM Consulting & Communication, s.r.o. – 178,64 €,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, - 29,50 €,
Diners Club CS, s.r.o. – 146,74 €,
Slovenská konsolidačná, a.s. – 0,- €.

V Dunajskej Strede dňa 08.04.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K016817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 616/28, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1976
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/131/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/131/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Mária Danielová, nar, 29. 03. 1976,
trvale bytom: Jána Hollého 616/28, 908 77 Borský Mikuláš, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom. Cintorínska 5,
814 99 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 150,00 €, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod č. 5.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K016818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linda Radová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlická 5/14, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1980
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/105/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/105/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Linda
Radová, nar. 07.03.1980, bytom: Pavlická 5/14, 925 28 Pusté Úľany, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 36OdK/105/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 23.03.2021, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Prihlásená suma: 4.632,33 EUR
V Trnave, dňa 09.04.2021

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

K016819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reháková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 69, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2021S1746-10(Osz 9/B)
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Lucia Reháková, nar. 15.03.1983, bytom 906 12 Osuské 69, týmto podľa ustanovenia § 167l
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
9

Veriteľ
BL Finance, s.r.o.

Adresa
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

IČO
44 307 683

Výška pohľadávky (€)
5300,97

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 9. apríla 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K016820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reháková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 69, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2021 S1746-82
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Lucia Reháková, nar. 15.03.1983, bytom 906 12 Osuské 69, týmto vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku
všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 2 Súpisu všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo SEAT IBIZA 6K3/APQ2/SG, farba červená
EČV: SE 438CM, VIN: VSSZZZ6KZXR043511
Rok výroby: 1999
Stav opotrebenia: pojazdné, opotrebované, najazdené 165 tis. km
Súpisová hodnota: 300,- €
Bližšie informácie o vozidle je možné získať u správcu.
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva vozidlo v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť, faktický ani
právny stav, ani funkčnosť vozidla.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva v registri vozidiel a náklady
na prevzatie vozidla do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 26OdK/10/2021 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 30. apríla 2021, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí byť
ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie vozidla, ktorého sa ponuka týka, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné
meno/názov záujemcu – právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 100 %
súpisovej hodnoty ponúkaných nehnuteľností.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania z dôvodu na strane úspešného záujemcu,
správca vyhlási nové kolo ponukového konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade
správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako
zmluvná pokuta prepadá v prospech konkurznej podstaty.
9. V prípade, že oprávnená osoba využije svoje právo podľa § 167r ods. 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, postup podľa bodu 8 sa nepoužije.
V Sládkovičove 9. apríla 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K016821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/36/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

známenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

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

78

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

Text:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, - správca konkurznej podstaty
úpadcu Ladislav Jankovič, narodený 27.2.1974, bytom Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč zverejňuje podľa § 96 ods
2 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií , zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zverejňuje
svoj zámer zostaviť rozvrh pre zabezpečených a nezabezpečených veriteľov podľa § 97 Zákona 7/2005 o
Konkurze a reštrukturalizácií .
V zmysle ustanovenia § 96 ods 3 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií zástupca veriteľov, 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. Svoj zámer nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate je potrebné oznámiť v kancelárií správcu telefonicky na 0905 901 757,
0904 361 002 prípadne emailom sandtner.lucia@gmail.com, a dohodnúť termín návštevy. S pozdravom Ing.
Lucia Sandtner , PhD - správca konkurznej podstaty.

K016822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/36/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36k/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Text: Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, - správca konkurznej
podstaty úpadcu Ladislav Jankovič, narodený 27.2.1974, bytom Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč zverejňuje podľa
§ 96 ods 2 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh pre
zabezpečených a nezabezpečených veriteľov podľa § 97 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií . V
zmysle ustanovenia § 96 ods 3 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií zástupca veriteľov, 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. Svoj zámer nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate je potrebné oznámiť v kancelárií správcu telefonicky na 0905 901 757,
0904 361 002 prípadne emailom sandtner.lucia@gmail.com, a dohodnúť termín návštevy. S pozdravom Ing. Lucia
Sandtner , PhD - správca konkurznej podstaty.

K016823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4 / 0, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
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Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), Správca úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s
r.o., so sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a. s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO:
35 730 978 a zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia konečného
rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov o:

· možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u Správcu v lehote do 30 dní odo
dňa zverejnenia tohto oznamu,
· možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.

V Bratislave, dňa 09.04.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Úpadcu

K016824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šereš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1964
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/128/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/128/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Milan Šereš, nar. 06.02.1964, Mestský úrad Galanta,
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta, 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.

Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Milan Šereš
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové IČO: 24785199
Prihláška pohľadávky v celkovej výške: 4.431,86 Eur
Doručená dňa: 09.04.2021
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Trnave, dňa 09.04.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca dlžníka

K016826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Mučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový trh 701 / 1, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1972
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/96/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/96/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.12.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa
21.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jiří Mučka, nar.: 06.09.1972, trvale bytom: Nový Trh
701/1, 930 39 Zlaté Klasy (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V
insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len
,,Správca“).
Správca v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhotovil súpis majetku, ktorý bol zverejnený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku č. 39/2021 zo dňa 26.02.2021 a doplnenie súpisu majetku, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021. Správca oznámil, že zistil nasledovný majetok Dlžníka,
ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h ZKR:
Evidenčné
číslo

Popis hnuteľnej veci

1.

CHEVROLET
KLAC/CW12/1214

Výrobné číslo, Evidenčné
Súpisová
Stav
číslo
hodnota
CAPTIVA KL1CD26FJ7B000504,
Rok výroby 2006. Stav zodpovedá
4 500,- EUR
SC509FK
veku vozidla.

Dňa 06.04.2021 bolo Správcovi doručené oznámenie – „Námietky voči zápisu majetku do súpisu všeobecnej
podstaty“ od Mgr. Beáty Šulanovej Múcskovej, advokát, ako právnej zástupkyne pani Lucie Mučkovej, nar.
26.09.1980, trvale bytom Tureň 61, 903 01 Tureň. Týmto podaním bol vyjadrený nesúhlas so zapísaním vyššie
uvedeného majetku do súpisu všeobecnej podstaty v nasledovnom znení:
„V zastúpení mojej mandantky Lucie Mučkovej, rod. Špánikovej, nar. 26.09.1980, bytom Tureň 61, 903 01 Tureň,
týmto v konaní vedenom správcom konkurznej podstaty K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády
1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 pod sp.zn. 26OdK/96/2020 S1939, podávam námietky voči zápisu
majetku do súpisu všeobecnej podstaty.
Ide o majetok špecifikovaný nasledovne:
Evidenčné číslo 1.
Popis hnuteľnej veci: CHEVROLET CAPTIVA KLAC/CW12/1214
Výrobné číslo, Evidenčné číslo: KL1CD26FJ7B000504, SC509FK
Stav: Rok výroby 2006. Stav zodpovedá veku vozidla.
Súpisová hodnota: 4 500,- EUR
Odôvodnenie:
Podľa § 167j ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR „) správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis
majetku dlžníka. Podľa § 167j ods. 2 ZKR, kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť
u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky
trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od
správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu
žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo
súpisu vylúči.

Poukazujeme na skutocnost, ze manzelstvo Jiriho Mucku a Lucie Muckovej bolo uzavrete a bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov vzniklo dna 29.09.2018 (pripajame sobášny list).
Tento dátum uvádzame z dôvodu, ze moja mandnatka sama nema vedomost o dlhoch Jiriho Mucku a kedy tieto
vznikli a s poukazom na judikaturu - Rozhodnutie NS SR, sp.zn. 3 Cdo 8/2010 zo dňa 22. novembra 2010, v
zmysle ktoreho:
"Pri výkone rozhodnutia (exekúcii) môže byť z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
uspokojená iba taká pohľadávka veriteľa jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, s uzavretím
ktorého zákon vo všeobecnosti spája vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov k veci postihnutej
exekúciou, teda za trvania manželstva dlžníka s druhým manželom – bezpodielovým spoluvlastníkom veci, z
ktorej má byť pohľadávka uspokojená.
Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla pred uzavretím manželstva tohto dlžníka s jeho
manželom – bezpodielovým spoluvlastníkom (rovnako, ktorá vznikla po zániku ich manželstva), nemôže byť
uspokojená z majetku patriaceho do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov."
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Mame za to, ze dana pravna veta platí analogicky aj na konkurzne konanie a teda v prípade, ak do konkurzu boli
prihlásené pohľadávky, ktoré vznikli pred dňom 29.09.2018, ich uspokojenie nie je možné z majetku patriaceho do
BSM.
Z daneho dôvodu navrhujeme, aby predmetná hnuteľná vec bola vylúčená zo súpisu majetku“
Správca vyhodnotil podanie v súlade s ust. § 167j ods. 2 ZKR ako námietku, že majetok nemá byť zapísaný do
súpisu.
Podľa ust. § 167j ods. 2 ZKR, kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u
správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej
pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom
vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na
zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.
V Gbeloch, dňa 09.04.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K016827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubíčková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 54/6, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/77/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Mária Kubíčková, narodená 01.02.1975, trvale bytom Hollého 54/6,
920 01 Hlohovec v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem, že dňa 9.4.2021 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie
správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1 a následne boli do zoznamu pohľadávok
zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 9.4.2021
8
9

Prihlásená suma (EUR)
1643,79
1280,22
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K016828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmara Zemanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1615/31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/905/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/905/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca dlžníka, Dagmara Zemanovičová, nar. 30.04.1959, trvale bytom Švermova 1516/31, 911 01 Trenčín, v
súlade s ust. § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Konkurzná podstata bola
speňažená a správca neeviduje žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

K016829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tvrdoň Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravské Lieskové 866, 916 42 Moravské Lieskové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/27/2021 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/27/2021
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 Vladimír Tvrdoň, nar. 31.7.1977, trvale bytom
Bučkovec 866, 916 42 Moravské Lieskové, 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 úpadcu Vladimír Tvrdoň, nar. 31.7.1977, trvale
bytom Bučkovec 866, 916 42 Moravské Lieskové končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180
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K016830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kolářová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. Augusta 90/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/10/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

40OdK/10/2021

40OdK/10/2021 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

09.04.2021

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/10/2021-14 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 20/2021 dňa 01.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Janka Kolářová, rod. Záhorcová, nar.
23.01.1962, 29. Augusta 90/1, 972 51 Handlová, podnikajúca pod obchodným menom Janka Kolářová
s miestom podnikania 29. Augusta 90/1, 972 51 Handlová, IČO: 43995870, štátny občan SR a za správcu bol
ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod
značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K016831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 991 / 25, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2020
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38OdK/528/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického 991/25, 018 51 Nová Dubnica,
sp. zn. 38OdK/528/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického 991/25, 018 51 Nová Dubnica,
zrušuje.
TPS Trustees k. s.

K016832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BarBag, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 442/36, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 133
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku.
I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením č. k. 28K/36/2009-477 zo dňa 28.09.2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189B/2009
dňa 01.10.2009 vyhlásil Okresný súd Trenčín konkurz na majetok úpadcu BarBag, s.r.o., so sídlom Pivovarská
442/36, Ilava, IČO: 36 761 133 a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Mario Castiglione, so sídlom kancelárie
Ul. 17 novembra 37, Trenčianske Teplice.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/36/2009-542 zo dňa 11.11.2009 bol z funkcie správcu odvolaný
Mgr. Mario Castiglione, so sídlom kancelárie Ul. 17 novembra 37, Trenčianske Teplice a do funkcie správcu bola
ustanovená Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19,
Trenčín. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 222B/2009 dňa 18.11.2009.
Na prvej schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 20.01.2010 v sídle súdu bol zvolený veriteľský výbor a došlo aj
k výmene správcu. Okresný súd Trenčín Uznesením č. k. 28K/36/2009-764 zo dňa 21.01.2010 odvolal z funkcie
správcu Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k. s. so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19,
Trenčín a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Otíliu Prachařovú, so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Správca listom zo dňa 25.03.2011 navrhol konajúcemu súdu, aby konkurz uznal za malý. Uznesením zo dňa
01.04.2011 súd uznal konkurz za malý a otvoril malý konkurz. Uznesenie bolo zverejnené v OV 68B/2011 dňa
07.04.2011. Následne správca zvolal schôdzu veriteľov na deň 05.05.2011, čo bolo zverejnené v OV 74B/2011
dňa 15.04.2011. Na schôdzi veriteľov bol zvolený za zástupcu veriteľov Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN,
Skala 634/46, 019 01 Ilava, IČO: 17 905 532. Odpis zápisnice bol zverejnený v OV 90B/2011 dňa 11.05.2011.
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1. Veritelia prihlásených pohľadávok
V prihlasovacej lehote si veritelia prihlásili nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 330.873,88 €. Zistené
boli pohľadávky vo výške 273.800,07 €.
Veriteľ Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., Ondavská 3, Bratislava 25, IČO: 35 936 835, bola zákonom č. 533/09
Z. z. zlúčená s účinnosťou ku dňu 01.01.2010 so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. a Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. sa stala právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. listom zo dňa 30.10.2012 správcovi oznámila, že pohľadávku postúpila na Slovenskú
konsolidačnú, a. s. Konkurzný súd uznesením zo dňa 25.02.2013 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a. s. do
konania, čo bolo zverejnené v OV 43/2013 dňa 1.3.2013. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2013, čo
bolo zverejnené v OV 60/2013 dňa 26.03.2013.
Veritelia prihlásili len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie
právo.
2. Súpis majetku
Správca pre účely konkurzného konania zriadil bankový účet v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK89 0900 0000
0003 6336 8840. Nakoľko však úhradou bankových poplatkov sa stav účtu znížil na minimum, správca dňa
16.8.2017 účet zrušil. Dňa 20.12.2019 založil správca úpadcovi nový účet IBAN: SK98 0900 0000 0051 6648
9451, na ktorom bol dňa 31.12.2020 zostatok 15.549,55 €.
Predchádzajúci správca, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., vyhotovil súpis majetku úpadcu, ktorý
obsahoval súpisové zložky č. 1. až č. 28. a bol zverejnený v OV 8B/2010 dňa 14.01.2010. V súpise boli zapísané
pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi, Nákladná doprava KUBALA, s.r.o., ktoré v súčte predstavovali sumu 20.872,85
€. Správca listom zo dňa 04.02.2010 vyzval dlžníka k dobrovoľnej úhrade. Dlžník nebol ochotný pohľadávky
dobrovoľne uhradiť, a preto sa správca domáhal zaplatenia žalobou. V priebehu súdneho konania dlžník navrhol
správcovi uzavretie mimosúdnej dohody s tým, že do konkurznej podstaty vyplatí sumu 5.000,- €. Správca
predložil návrh dlžníka zástupcovi veriteľov, ktorý podmienil uzavretie mimosúdnej dohody úhradou nákladov
konania. Dlžník nesúhlasil, súdne konanie pokračovalo. Okresný súd Pezinok rozsudkom sp. zn. 26Cb/27/2011461 zo dňa 15.05.2013 zaviazal žalovaného zaplatiť do konkurznej podstaty sumu 19.983,06 € s prísl. Proti
rozsudku podal žalovaný odvolanie a Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 1Cob/323/2013-509 zo dňa
05.06.2014 zrušil rozsudok Okresného súdu Pezinok a vec vrátil na ďalšie konanie. Vo veci opäť rozhodol
Okresný súd Pezinok rozsudkom sp. zn. 26Cb/27/2011-780 dňa 21.04.2017 tak, že zaviazal žalovaného na
zaplatenie sumy 19.973,06 € s prísl. Aj proti tomuto rozsudku sa žalovaný odvolal. Krajský súd v Bratislave
rozsudkom sp. zn. 1Cob/57/2018-802 zo dňa 15.10.2018 potvrdil rozsudok vo veci samej a zrušil v časti týkajúcej
sa náhrady trov konania. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
6.12.2018.
Následne dňa 29.01.2019 správca podal exekučný návrh. Okresný súd Banská Bystrica poveril vykonaním
exekúcie JUDr. Máriu Zervan, so sídlom exekútorského úradu Záhradnícka 18, 811 07 Bratislava, IČO:
31 804 888. Súdna exekútorka dňa 26.02.2019 pod sp. zn. 195EX 59/19 vydala upovedomenie o začatí exekúcie
a následne dňa 04.04.2019 aj exekučný príkaz. Súdnej exekútorke sa od povinného podarilo vymôcť sumu
15.549,55 €. Nakoľko v ďalšie plnenie od súdnej exekútorky neprišlo, správca zástupcovi veriteľov na zasadnutí
dňa 19.08.2020 navrhol, aby nevymožená suma čo do základu vo výške 4.423,51 € a príslušenstvo, boli
speňažované v ponukovom konaní. Zástupca veriteľov uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie zostatku
pohľadávok, zápisnica bola zverejnená dňa 24.08.2020 v OV 163/2020.
Správca I. kolo ponukové konanie zverejnil dňa 03.09.2020 v OV 170/2020, II. kolo dňa 02.10.2020 v OV
190/2020, III. kolo dňa 26.10.2020 v OV 206/2020 a IV. kolo dňa 09.12.2020 v OV 237/2020. V štvrtom kole
verejného ponukového konania bola do kancelárie správcu ponuka doručená. Nakoľko záujemca splnil všetky
podmienky ponukového konania, stal sa víťazom ponukového konania. Víťaza ponukového konania schválil
zástupca veriteľov na zasadnutí dňa 15.01.2021.
Správca súpis majetku počas konkurzu doplnil o súpisové zložky č. 29. až č. 31., čo bolo zverejnené v OV
52B/2010 dňa 17.03.2010, v OV 20/2015 dňa 30.01.2015, v OV 166/2016 dňa 26.08.2016, v OV 37/2017 dňa
22.02.2017, v OV 184/2017 dňa 27.09.2017. Súpisová zložka č. 11. a súpisová zložka č. 19. boli z podstaty
vylúčené dňa 15.11.2011, čo bolo zverejnené v OV 221/2011 dňa 18.11.2011.
Nakoľko veritelia prihlásili len nezabezpečené pohľadávky, nebola v konkurze vytvorená žiadna oddelená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstata.
3. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu schválenia konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
a ani spory, ktoré by mohli mať vplyv na majetok podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, že došlo k speňaženiu všetkého majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, správca
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Správca v súlade s ust. § 96 a nasl. ZKR pripravil rozvrh zo všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku doručil zástupcovi veriteľov.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Zo speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty boli získané nasledovné príjmy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu ............ 762,53 €
Úrok na bankovom účte ............................................................................................ 3,07 €
Vrátený nadmerný odpočet DPH............................................................................ 850,27 €
Zostatok na BÚ ........................................................................................................ 50,78 €
Poplatok za VPK ....................................................................................................... 3,00 €
Úhrada pohľadávok .......................................................................................... 15.549,55 €
Speňaženie pohľadávok ........................................................................................ 369,00 €

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu predstavuje sumu 17.588,20 €.
2. Pohľadávky proti podstate
V konkurze sú uplatnené nasledovné pohľadávky proti podstate:
1. odmena správcu do konania I. schôdze veriteľov.................................2.323,57 €
2. poštovné poplatky predchádzajúceho správcu............................................6,40 €
3. náklady konkurzu................................................................................13.660,98 €
4. odmena správcu za speňažovanie........................................................1.055,11 €
5. súdny poplatok z výťažku............................................................................ 35,- €
6. rezerva na budúce náklady...........................................................................70,- €
Pohľadávky proti podstate spolu............................................................ 17.151,06 €
V konkurze nebude uspokojovaná pohľadávka Daňového úradu Dubnica nad Váhom, ktorá vznikla po vyhlásení
konkurzu a predstavuje pokutu uloženú úpadcovi vo výške 66,38 €, pretože podľa ust. § 100 ods. 1 písm. c) zák.
7/2005 Zb. v znení platnom od 01.09.2010 sú mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu,
ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu, vylúčene z uspokojovania, táto
pohľadávka nebude.
Výpočet odmeny správcu za speňažovanie:
Podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej peňažnej pohľadávky patrí správcovi odmena 5
% z výťažku. Odmena správcu z výťažku 17.585,13 € je 879,26 €. Nakoľko správca je platiteľom DPH odmena
podľa ust. §10 cit. vyhl. sa zvyšuje o 20%-tnú DPH, teda o sumu 175,85 €. Odmena správcu je 1.055,11 € s DPH.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 17 ods. 2 cit. vyhl. za speňažovanie úroku vyplateného bankou za zostatok na účte v sume 3,07 €
odmena správcovi nepatrí.
Výpočet súdneho poplatku za konkurz:
Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení je súdny poplatok za
konkurz 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Zo sumy 17.588,20 € je s
poukazom na ust. § 7 ods. 11 a ust. § 7a a ust. § 18ca cit. zákona súdny poplatok 35,- €.
Budúce výdavky:
Na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate je potrebné ponechať sumu 70,- €, nakoľko v konkurze bude
treba ešte uhradiť bankové poplatky a účet zrušiť.
Podrobný zoznam pohľadávok proti podstate tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu. Nakoľko nie je možné určiť,
v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku pohľadávky proti podstate vznikli, správca rozpočítal pohľadávky
proti podstate medzi všetky súpisové zložky majetku.
3. Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku zo speňažovania majetku ...................................... 17.588,20 €
Celková suma pohľadávok proti podstate ................................................... 17.151,06 €
Suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov .............................................. 437,14 €
Celková suma zistených pohľadávok: ...................................................... 273.800,07 €
Percentuálna miera uspokojenia: ...................................................... 0.00159656642 %
Suma výťažku speňažovania majetku určená na uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov
bude pomerným spôsobom rozpočítaná na uspokojenie nezabezpečených zistených pohľadávok veriteľov takto:
P. č.

Zistená suma v Suma uspokojenia v Neuspokojená suma v
€
€
€
339,20
0,54
338,66
51 216,76
81,77
51 134,99
83 768,49
133,74
83 634,75

Veriteľ

1/A
2/B
3/B

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Anton Bagin ml. ZDENKA-OPTIK-SALÓN
Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.(predtým APPOLLO zdravotná
4/A
46,47
poisťovňa, a.s.)
5/D
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
251,44
6/B
Jozef Baráth - DOPRAVA
53 467,10
7/M
Mercedez-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
65 221,46
9/O
Orange Slovensko, a.s.
3 979,75
10/R
RTVS, s.r.o.
46,40
11/S
Slovak Telekom, a.s.
90,50
12/S
Slovanet, a.s.
49,71
13/S
Slovenská sporiteľňa, a.s.
8 276,00
14/S
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
515,77
15/U
Union poisťovňa, a.s.
6 258,01
16/U
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
273,01
SPOLU
273 800,07

0,07

46,40

0,40
85,36
104,13
6,35
0,07
0,14
0,08
13,21
0,82
9,99
0,44
437,14

251,04
53 381,74
65 117,33
3 973,40
46,33
90,36
49,63
8 262,79
514,95
6 248,02
272,57
273 362,93

Poučenie správcu:
V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp.
budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok v momente
poukázania výťažku správca rozdelí medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky ich
zistených pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súčasne žiadam veriteľov, aby na e-mailovú adresu: pracharova@akzp.sk, prípadne listom na adresu sídla
správcu oznámili číslo účtu v tvare IBAN a VS za účelom poukázania finančných prostriedkov pripadajúcich na
uspokojenie ich zistených pohľadávok. Podľa ust. § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
sám.

K016833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Francová rod. Strečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 532, 017 01 Sverepec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.8.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/320/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/320/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Erika Francová rod. Strečková nar. 29.8.1989 trvale bytom Sverepec 532
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO: 35 807 598 v celkovej sume 2 225,42 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K016834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Líška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1985
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/526/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/526/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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09.04.2021

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/526/2020-15 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 3/2021 dňa 07.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Matúš Líška, nar. 14.12.1985, Nábrežie A.
Kmeťa 166/41, 971 01 Prievidza podnikajúci pod obchodným menom Matúš Líška s miestom podnikania
Nábrežie A. Kmeťa 166/41, 971 01 Prievidza, IČO: 50221396, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený
Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod značkou S 1571
(ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K016835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalmovský Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1308 / 45, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/730/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/730/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o III. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Mierové námestie 8,
Trenčín 911 01, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Pavel
Chalmovský, nar. 16.08.1964, trvale bytom Horská 1308/45, 958 01 Partizánske,v zmysle ust. §167n ods. 1
druhá veta v spojení s §167p ZKR, oznamuje vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
oddelenej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
158/2020 zo dňa 17.08.2020.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
1. Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Partizánske, na liste vlastníctva č. 763, pre katastrálne územie Kolačno, Obec Kolačno,
Okres Partizánske, pozemok parcely registra “E“, parc.č. 692, orná pôda vo výmere 692m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1.
Číslo položky: 001
Súpisová hodnota: 1 000 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Partizánske, na liste vlastníctva č. 763, pre katastrálne územie Kolačno, Obec Kolačno,
Okres Partizánske, pozemok parcely registra “E“, parc.č. 1637, orná pôda vo výmere 1340m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1.
Číslo položky: 002
Súpisová hodnota: 2 300 EUR
Podmienky III. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 38OdK/730/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky
platby: 38OdK/730/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej
osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby
obchodné meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
5. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
6. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom.
Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K016836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 203/31, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/88/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/88/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Mária Hunková, nar. 11.02.1972, bytom Bernolákova 203/31, 956 33
Chynorany týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania
sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K016837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 203/31, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/88/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/88/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Mária Hunková, nar. 11.02.1972, bytom Bernolákova 203/31, 956 33
Chynorany v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania je
vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok, 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 čísla 408820 ako špecifického symbolu.

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

K016838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukšo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 2064 / 14, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/492/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/492/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/492/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku OV 226/2020 dňa 24.11.2020, bol vyhlásený konkurz na dlžníka Miroslav Lukšo, nar.
19.12.1970, trvale bytom Bratislavská 2064/14, 911 05 Trenčín, (ďalej len „dlžník“) a zároveň som bola
ustanovená do funkcie správcu. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 25.11.2020.

Správca dlžníka Miroslav Lukšo, nar. 19.12.1970, trvale bytom Bratislavská 2064/14, 911 05 Trenčín
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n v spojení s 167p ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Predmet speňaženia:
· spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemku – parc. č. 3270, parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 983 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 3022 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor
· spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemku – parc. č. 3273 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 861 m2,
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 3022 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor
· spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemku – parc. č. 3404 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 1134 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 3022 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor

· spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemku – parc. č. 4017 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 1106 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 3022 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor

· spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemku – parc. č. 4241 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 2249 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 4199 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor

· spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemku – parc. č. 4356 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 1210 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 4199 Okresného úradu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trenčín, katastrálny odbor

· spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemku – parc. č. 4704 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 1645 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 4199 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor

· spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemku – parc. č. 5476 parcela registra „E“, orná pôda, o výmere 1161 m2
nachádzajúci sa v obci Dolná Súča, Okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, č. LV 4199 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor

Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní svoje ponuky doručiť na adresu správcu: JUDr. Barbora Koncová,
LL.M., správca, sídlo kancelárie Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka
musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály
resp. úradne overené fotokópie) a v prípade fyzickej osoby ktorá nepodniká fotokópiu dokladu totožnosti. Návrh
cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom.
Záujemca je povinný zložiť na účet správcu č. SK16 1100 0000 0029 2788 8374 zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu a to do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Na ponuky bez poskytnutia zálohy správca nebude
prihliadať.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia ponukového
konania, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok
záujemcov. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci všetky stanovené podmienky, ktorý bude
ako víťaz vyhodnotený správcom v súlade s podmienkami podľa § 167p ZKR. Úspešný záujemca bude o
výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne informovaný, pričom následne bude so záujemcom uzavretá
kúpna zmluva. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803
803.
V Trenčíne, dňa 09.04.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K016839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchova Lehota 184, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1978
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/367/2018 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/367/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Mikulová, nar. 27.04.1978, trvale bytom 913 21
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mníchova Lehota 184, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín,
počas stránkových hodín v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk.
TPS Trustees, k.s.,
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K016840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barninová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
211 -, 020 72 Mojtín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1967
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/428/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/428/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Eva Barninová, nar.: 24.05.1967, bytom: 020 72 Mojtín 211 (ďalej len „Dlžník“)
speňažením majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu (majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu) dosiahol výťažok
vo výške 205,90 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k. s., správca

K016841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čányiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 16/1795, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/285/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
SPISOVÁ ZNAČKA: 38dK/285/2020, S373
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Helena Čányiová, rod. Lukáčová, nar.: 15.11.1955, trvale bytom:
Morovnianska cesta 1795/16, 972 51 Handlová, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom
Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/285/2020, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje
ani náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Helena Čányiová, rod. Lukáčová, nar.:
15.11.1955, trvale bytom: Morovnianska cesta 1795/16, 972 51 Handlová, Slovenská republika
zrušuje.

V Trenčíne dňa 09.04.2021
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K016842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Babiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/236/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/236/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ľuboš Babiar nar. 25.1.1975 trvale bytom Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová
v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľuboš Babiar nar.
25.1.1975 trvale bytom Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová pod sp.zn. 40OdK/236/2019 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K016843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Panák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230 / 93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
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 a zámere zostaviť konečný rozvrh
z oddelenej podstaty
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Panák, nar. 02.06.1973, bydliskom
Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, občan SR, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO :
00 151 653, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR). Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty uvedeného zabezpečeného veriteľa.
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.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR sa námietkou poradia pohľadávky proti podstate 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 podstate je súčasťou správcovského spisu sp. zn. správcu 28K/72/2012 S1562 a je
možné doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0907 317 505, prípadne mailom na
adrese babela@slovanet.sk v úradných hodinách v sídle správcu.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K016844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLH ENALCO - SQ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 011
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Timuľák, so sídlom kancelárie Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra, značka správcu: S1212, správca v
konkurze úpadcu FLH ENALCO – SQ, s.r.o., so sídlom Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo, IČO: 35
759 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 18400/B v súlade s
ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zvolávam prvú schôdzu veriteľov v konkurze, ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra, dňa 26.05.2021 (streda), v čase od 10:30 hod. (prezentácia v čase od 10:00
hod. do 10:30 hod.)
s nasledovným programom :
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
Voľba veriteľského výboru,
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR,
Rôzne,
Záver.

Podmienky prezentácie:
Veritelia – fyzické osoby sú povinné pri prezentácii predložiť doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby sú pri prezentácii súčasne povinné odovzdať správcovi svoj výpis z obchodného alebo
z iného registra/zoznamu, do ktorého sú zapísané, nie starší ako tri mesiace.
Zahraničné osoby sú pri prezentácii povinné odovzdať správcovi svoj výpis z registra, do ktorého sú zapísané v
krajine, v ktorej sú inkorporované alebo iný doklad osvedčujúci ich existenciu a právnu existenciu, nie starší ako tri
mesiace, ktorý musí byť úradne preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom / s výnimkou ČR/.
Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19:
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID–19 s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a relevantné uznesenia Vlády Slovenskej republiky
vydané/prijaté v súvislosti s ochorením COVID–19 oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že na zvolanej schôdzi veriteľov sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetky opatrenia platné a účinné
v čase konania schôdze veriteľov, a to najmä nasledovné preventívno - bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·

·

·
·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, pripadne poverením na zastupovanie);
každý účastník schôdze veriteľov bude v dobe začiatku schôdze veriteľov disponovať negatívnym
výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní; v prípade osoby, ktorá prekonala
ochorenie COVID-19, dokladom o jeho prekonaní nie starším ako 3 mesiace alebo, v prípade osoby,
ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, potvrdením o zaočkovaní; v prípade osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, potvrdením o takejto
kontraindikácii;
pri vstupe a pobyte v priestoroch, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas
celého trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (respirátor typu FFP2 na
prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), aplikovať dezinfekčný gél/sprej alebo nasadiť jednorazové
rukavice pred vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany
Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov;
oboznámiť sa a dodržiavať pokyny, ktoré budú zverejnené pri vstupe do priestorov, kde sa schôdza
veriteľov uskutoční.

Správca súčasne veriteľom oznamuje, že vyššie uvedené preventívno-bezpečnostné opatrenia budú
aktualizované, a to tak, aby v čase konania schôdze veriteľov boli tieto opatrenia v súlade s aktuálne
platnými opatreniami prijatými v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
V prípade potreby ďalších informácií je potrebné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: spravca@timulak.sk
alebo na tel. čísle 0903 734 966.
V Nitre, 9. apríla 2021
JUDr. Ladislav Timuľák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrha Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 977 / 34, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1977
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/212/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, vyhlasuje v súlade s ust. §167n
ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Rastislav Škrha, nar. 28.08.1977, bytom Fučíkova 977/34, 937 01 Želiezovce
(ďalej aj ako len „Dlžník“):

I.

Predmet predaja

POZEMKY
Dôvod
Dátum zápisu
zápisu do
Popis
Číslo
listu Kat.
do
súpisu
súpisu
pozemku
vlastníctva územie/obec/okres/Štát
majetku
majetku
§ 167j ods. 1
26.10.2020
Záhrada
30
Málaš
ZKR
Zastavaná
§ 167j ods. 1
26.10.2020
plocha
a 30
Málaš
ZKR
nádvorie

Rozsah
Číslo
Rozloha spoluvlastníckeho
parcely
podielu Dlžníka

Súpisová
hodnota v
€

286/3

4197

1/4

1.000,00

286/11

766

1/4

500,00

STAVBY
Dôvod
Dátum
Popis
zápisu do zápisu
do stavby/Popis
súpisu
súpisu
rozostavanej
majetku majetku
stavby
§
167j
ods.
1 26.10.2020 Rodinný dom
ZKR

Číslo parcely pozemku
Rozsah
Číslo listu Kat.
na
ktorom
spoluvlastníckeho
vlastníctva územie/obec/okres/Štát stavba/rozostavaná
podielu Dlžníka
stavba stojí

Súpisová
hodnota v
€

30

3.500,00

Málaš

286/11

1/4

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.

Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej.

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 282122020, poznámka: Rastislav Škrha – VPK (ďalej aj
ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu za Predmet predaja;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421 917 323 277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„RASTISLAV ŠKRHA– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie
správcu: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený
do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac
meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola
verejného ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Bratislave, dňa 09.04.2021

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

K016846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Huláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 100/2, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdS/1/2021 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdS/1/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

102

Obchodný vestník 70/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

23OdS/1/2021
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
Ing. Mária Budniková so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra –správca dlžníka: Valéria Huláková,
nar.24.11.1954, bytom, Hlavná 100/2, 946 32 Šrobárová, právne zastúpený JUDr. Andrea Koczkás, advokát so
sídlom Elektrárenská 156/3, 945 01 Komárno, IČO : 42 047 064 týmto v súlade s ust. § 168 d zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zostavil návrh
splátkového kalendára dlžníka.
Navrhované percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov je 38 %
Poučenie: každý kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Každý veriteľ, ktorý
môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku námietku.
Ing. Mária Budniková, správca

K016847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Fridrich Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Tubu 26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/281/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Fridrich Kovács, nar.: 18.08.1957, bytom Mesto Komárno
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/281/2020 týmto vyhlasuje:
III. kolo ponukového konania
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – motorové vozidlo, zapísané pod p. č. 1
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisovej
položky
majetku

1

ŠKODA FABIA 6Y SEAWYX01FM5/-/- s
EČ:
KN473CN,
VIN:
Hnuteľná vec
TMBPW16Y533646654, druh vozidla motorové
1
osobné vozidlo, farba: čierna metalíza, druh
vozidlo
karosérie: AB hatchback 5dv., stav - v
premávke

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Súpisová
Podielové
hodnota
spoluvlastníctvo
majetku

Poznámka

1/1

§167i ods. 1 ZKR majetok v dlžníkovom
bezpodielovom
spoluvlastníctve
manželov

1 500,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0915 426 843.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „FK
predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu Mgr. Barbora Gašparovičová, Štúrova 22, 949 01 Nitra.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v SLSP, a.s..
Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „FK - Hnutelna vec “.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Barbora Gašparovičová/ správca

K016848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestovná kancelária BON TOUR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 126 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.01.2019, spisová značka 28K/3/2018-121 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Cestovná kancelária BON TOUR s.r.o., Žerotínová bašta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO:
47 126 841 a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, P.O.BOX 47B, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka BON TOUR s.r.o., Žerotínová bašta 13, 940
01 Nové Zámky, IČO: 47 126 841. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 05.02.2019 v Obchodnom vestníku SR
č. 25/2019 pod číslom K010353 a nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2019.
Správca týmto v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR a § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje opravu súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
1.Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 12.500,- Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči štatutárovi z titulu zmluvnej pokuty v zmysle §11 ods. 2 ZKR – Uznesenie
OS Nitra sp. zn. 28NcKR/1/2019-72
Dlžník: Mgr. Zuzana Eichler, Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky
Dátum zapísania do súpisu majetku: 25.05.2020 – vykonateľnosť Uznesenia OS Nitra sp. zn. 28NcKR/1/2019-72

2.Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 25.160,- Eur
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči štatutárovi z titulu odporovateľného právneho úkonu- Uznesenie OS Nitra
sp.zn. 15Cb/75/2019-201
Dlžník: Mgr. Zuzana Eichler, Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky
Dátum zapísania do súpisu majetku: 27.07.2020 - vykonateľnosť Uznesenia OS Nitra sp. zn. 15Cb/75/2019-201

3.Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 8.908,13 Eur
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči štatutárom z titulu odporovateľného právneho úkonu - Uznesenie OS Nitra
sp.zn. 15Cb/75/2019-201
Dlžník: Peter Eichler, Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky
Mgr. Zuzana Eichler, Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky
Dátum zapísania do súpisu majetku: 27.07.2020 - vykonateľnosť Uznesenia OS Nitra sp. zn. 15Cb/75/2019-201

4.Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 5.000,- Eur
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči kupujúcej z titulu odporovateľného právneho úkonu
Dlžník: Mgr. Elvíra Tóthová, Tyršova 8, 941 31 Dvory nad Žitavou
Dátum zapísania do súpisu majetku: 18.04.2019

Súčasne správca dopĺňa do súpisu všeobecnej podstaty súpisovú položku číslo 5 nasledovne:

5.Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 12.500,- Eur
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči štatutárovi z titulu zmluvnej pokuty v zmysle §11 ods. 2 ZKR – Uznesenie
OS Nitra 28NcKR/1/2019-72

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: Peter Eichler, Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky
Dátum zapísania do súpisu majetku: 25.05.2020 - vykonateľnosť Uznesenia OS Nitra sp. zn. 28NcKR/1/2019-72

V Nitre, dňa 09.04.2021

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K016849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova ul. 1081 / 44, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/19/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/19/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr.Jaromír Valent zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 1.2.2021
v právnej veci č.k. 28OdK/19/2021 majetok dlžníka : Vojtech Sárközi, nar. 26.06.1981, bytom Palatínova
1081/44, 945 01 Komárno , v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z., týmto o z n a m u j e
m zámer zostaviť v právnej veci č.k. 28OdK/19/2021 rozvrh výťažku.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 9.4.2021

K016850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anastázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/217/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anastázia Bónová, dát. nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12,
934 05 Levice (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje
3. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
Katastrálne

Parc.

Výmera

v

Podiel

Súpisová hodnota
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1091
1091
1091
1091
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1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092

Katastrálne
územie
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
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Parc.
číslo

Výmera
m2

v

1945/3

4070

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1949

892

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1960

10154

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1963

585

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1972

103826

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2018

6521

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2019

10189

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2023

3417

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2025

4589

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2026

11169

Lesný pozemok

1/308 „E“

2057

5970

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2082

4552

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2083

885

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2084

2759

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2094

3208

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2102

7780

Lesný pozemok

1/308 „E“

2110/3

498

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2163

770

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2165

378

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2169/1

133009

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2172

2805

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2173

3000

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2174

2136

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2186

1662

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2189

26511

Lesný pozemok

1/308 „E“

2195

3231

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2198

39839

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2199

9752

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2210

7790

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2212

4311

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2267

10481

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2280

372

Orná pôda

1/308 „E“

2293

19432

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2294

4220

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

Druh pozemku

Podiel

Register

Deň vydania: 14.04.2021

Súpisová hodnota
Poznámka
v EUR
Spoločná nehnuteľnosť
0,64 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,24 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,59 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,09 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
16,21
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,02 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,59 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,53 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,72 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
16,32 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,93 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,71 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,14 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,43 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,50 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
11,37 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,08 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,12 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,06 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
20,78 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,44 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,47 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,33 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,26 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
38,73 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,50 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
6,22 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,52 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,22 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,67 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,64 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,46 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
3,03 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,66 €
97/2013 Z.z.)
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1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034

Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
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Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
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2297

466

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,07 €

2299

3201

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,50 €

2302

8664

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,35 €

2303

4594

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,72 €

2315

13484

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2,11 €

2326

493

1/308 „E“

0,08 €

2328

1665

1/308 „E“

0,26 €

2345

7452

1/308 „E“

1,16 €

2346

464

1/308 „E“

0,07 €

2351

5265

1/308 „E“

0,82 €

2352

1072

1/308 „E“

0,17 €

2354

79656

1/308 „E“

12,44 €

2358

899

1/308 „E“

0,14 €

2365

1003

1/308 „E“

0,16 €

2368

845

1/308 „E“

0,13 €

2369

392

1/308 „E“

0,06 €

2391/1

3946

1/308 „E“

0,62 €

2391/2

79

1/308 „E“

0,01 €

2401

198

1/308 „E“

0,03 €

2410

245

1/308 „E“

0,04 €

2424

2151

1/308 „E“

0,34 €

2425/1

11333

1/308 „E“

1,77 €

2431

141230

1/308 „E“

22,06 €

2715/2

12067

1/308 „E“

1,88 €

45

981

Zastavaná
a nádvorie

1/308 „C“

31,85 €

376

115

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,02 €

396

270

Ostatná plocha

1/308 „C“

0,44 €

446

1097

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,17 €

469

1863

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,29 €

505

169

Ostatná plocha

1/308 „C“

0,27 €

512

1416

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,22 €

514

180

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,03 €

523

522

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,08 €

718

255

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,04 €

741

2018

Ostatná plocha

1/308 „C“

3,28 €

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
plocha

Deň vydania: 14.04.2021
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
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(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.

Obchodný vestník 70/2021
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034

Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné

Konkurzy a reštrukturalizácie

741

2018

Ostatná plocha

1/308 „C“

3,28 €

886

248

Ostatná plocha

1/308 „C“

0,40 €

890

2273

Ostatná plocha

1/308 „C“

3,69 €

1004

3428

Vodná plocha

1/308 „C“

2,78 €

1005

12739

Lesný pozemok

1/308 „C“

18,61 €

1006

686

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,11 €

1008

5167

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,81 €

1076/1

1337

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,21 €

1088

5063

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,79 €

1090

3845

Vodná plocha

1/308 „C“

3,12 €

1150

11984

Ostatná plocha

1/308 „C“

19,45 €

1231

3108

Ostatná plocha

1/308 „C“

5,05 €

1347

5158

Lesný pozemok

1/308 „C“

7,54 €

1348

1007

Lesný pozemok

1/308 „C“

1,47 €

1621

1511

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,24 €

1652

1917

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,30 €

1699

5341

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,83 €

1732

7268

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

1,14 €

1733

3046

Ostatná plocha

1/308 „C“

4,94 €

1734

1158

Ostatná plocha

1793

15553

Ostatná plocha

1818/1

5806

Ostatná plocha

1818/3

1561

Ostatná plocha

1881/1

2479

Trvalý trávny porast

1926

7873

Trvalý trávny porast

1928/2

1299

Trvalý trávny porast

1943

20241

Ostatná plocha

2085

4820

Trvalý trávny porast

2095

13930

Lesný pozemok

2115

674

Trvalý trávny porast

2143

248

Ostatná plocha

2150

565

Trvalý trávny porast

2158

621

Ostatná plocha

2190

30665

Ostatná plocha

2211

9528

Lesný pozemok

1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308

„C“

1,88 €

„C“

25,25 €

„C“

9,43 €

„C“

2,53 €

„C“

0,39 €

„C“

1,23 €

„C“

0,20 €

„C“

32,86 €

„C“

0,75 €

„C“

20,35 €

„C“

0,11 €

„C“

0,40 €

„C“

0,09 €

„C“

1,01 €

„C“

49,78 €

„C“

13,92 €

Deň vydania: 14.04.2021
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
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(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.

Obchodný vestník 70/2021
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034

Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce

Konkurzy a reštrukturalizácie

2259

4072

Lesný pozemok

2677

939

Ostatná plocha

256

453

286

1/308

„C“

5,95 €

„C“

1,52 €

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,07 €

2108

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,33 €

287

16865

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2,63 €

288/2

66137

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

10,33 €

403

187

záhrada

1/308 „E“

5,46

790

2269

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,35 €

879

647

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,10 €

887

1296

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,20 €

912

640

Orná pôda

1/308 „E“

0,78 €

974

2070

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,32 €

998

356

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,06 €

1063

1038

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,16 €

1069/2

7716

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,20 €

1069/4

1505

Lesný pozemok

1/308 „E“

2,20 €

1076/2

853

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,13 €

1091

849

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,13 €

1244

1234

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,19 €

1266

532

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,08 €

1269

2907

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,45 €

1296

1392

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,22 €

1612

518

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,08 €

1701

960

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,15 €

1702

2226

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,35 €

1794

593

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,09 €

1795

309

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,05 €

1796

716

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,11 €

1817

1064

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,17 €

1818/2

2627

Ostatná plocha

1/308 „E“

4,26 €

1819

36767

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

5,74 €

1928/1

210

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,03 €

1940

10495

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,64 €

1942

302

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,05 €

1944

1503

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,23 €

1/308

Deň vydania: 14.04.2021
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
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Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je do 29.04.2021 do 13:00 hod.; záväzné
ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí podanie ponuky na poštovú
prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
· trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
· výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za celý súbor majetku, ktorý je označený ako Predmet verejného
ponukového konania, ktorá bude vyjadrené ako slovne tak i písomne tak, aby neboli pochybnosti o výške
a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia
suma;
· adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
· čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Poľná 8, 934 03 Levice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Anastázia Bónová – spol. nehnuteľnosť“.
5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. 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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Správca poučuje účastníkov verejného ponukového konania, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom speňažovania
v tomto verejnom ponukovom konaní sú spoločnosťou nehnuteľnosťou v zmysle ust. § 8 Zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej len
„ZoPS“).
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K016851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICAL METAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. A. Hlinku 41 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 070
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca Mgr. Erik Štorek, úpadcu: MEDICAL METAL, s.r.o., so sídlom Nitra, Trieda Andreja Hlinku č.41, IČO:
36 561 070 týmto zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.05.2021 o 9:00 hodine v hoteli
Hubert, na prízemí, na adrese: Budovateľská 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, s nasledovným
programom:

1. Otvorenie 1. schôdze veriteľov
2. Informácia o stave konkurzu
3. Hlasovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Nových Zámkoch, dňa 9.4.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelkes Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zalaba 20, 937 01 Zalaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1969
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/277/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka: Tímea Lelkes, nar. 12.10.1969, bytom 937 01
Zalaba 20 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Intrum Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

IČO:

35 831 154

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

627,53€
1
22.02.2021
Neuplatnené
7/I-1
09.04.2021

V Bratislave, dňa 09.04.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K016853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Andrea Mészárosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strekov 658, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/27/2021 S1986

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31OdK/27/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka: Andrea Mészárosová, nar.: 16.03.1982, bytom 941 37 Strekov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31OdK/27/2021, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 167p ZKR ponukové konanie – 1. Kolo na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

1. Predmetom ponukového konania sú nehnuteľné veci zapísané v súpise majetku všeobecnej
podstaty pod poradovými číslami 1 až 2771. Predmetný súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV č. 66/2021 dňa 08.04.2021 (K015998).

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na tel.
čísle +421 915 426 843.

3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.

4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„AM predaj – neotvárať - Nehnuteľná vec“ na adresu Mgr. Barbora Gašparovičová, Štúrova 22, 949 01
Nitra.

6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Nehnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Nehnuteľnej
veci, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.

7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „AM - Nehnuteľná vec“.

8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 7 pracovných dní od otvorenia obálok.

10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.

11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.

12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.

13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.

14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K016854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leczkési Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 1, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/18/2021 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/18/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 09.04.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o IČO: 247 85 199 so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika s prihlásenou sumou 995,50 Eur, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K016855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knotková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavice 382, 941 10 Rastislavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Anna Knotková, nar.
15.10.1972, bytom 941 10 Rastislavice 382 Slovenská republika, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 09.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 09.04.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K016856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felicita Pišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Slažany 473, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/276/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Felicita Pišková, nar. 10.10.1963, bytom Sľažany, Dolné Sľažany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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473, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že 06.04.2021 po základnej prihlasovacej lehote bola
správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48,
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 831 154, prihlásené pohľadávky v sume 8.620,01 EUR.

K016857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké
Kosihy, konštatuje, že ukončil III. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.
Poučenie podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
„Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.“
Vzhľadom na vyššie uvedené majetok zapísaný do súpisu pod por. č. 1 prestáva podliehať konkurzu.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K016858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kubáňovo, konštatuje, že ukončil III. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 2.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.
Poučenie podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
„Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.“
Vzhľadom na vyššie uvedené majetok zapísaný do súpisu pod por. č. 2 prestáva podliehať konkurzu.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K016859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, konštatuje, že ukončil III. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.
Poučenie podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
„Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.“
Vzhľadom na vyššie uvedené majetok zapísaný do súpisu pod por. č. 1 prestáva podliehať konkurzu.

Mgr. Ladislav Barát, správca
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K016860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo
54, 935 75 Kubáňovo, v súlade s § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa
24.03.2021 podmienky I. kola ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu
ako súpisová zložka majetku č. 3 a nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu ako súpisová zložka
majetku č. 4, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 a aktualizovaný
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021.
V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania boli správcovi doručené nasledujúce ponuky:
Ponuka č. 1
·
·

označenie záujemcu: Ing. Dávid Šoltés,
ponúkaná kúpna cena: 336,00 EUR.

Ponuka č. 2
·
·

označenie záujemcu: Slovak Estate s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907,
ponúkaná kúpna cena: 2222,00 EUR.

Ponuka č. 3
·
·

označenie záujemcu: Ing. Michal Kopecký,
ponúkaná kúpna cena: 2111,00 EUR.

Správca konštatuje, že všetky ponuky obsahujú všetky podstatné náležitosti podľa podmienok ponukového
konania.
V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:
Ponuka č. 2 je víťazná. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu, ak si žiadna
z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty riadne a včas v súlade s §
167r ZoKR.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K016861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kornélia Turcsíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petofiho 842/12, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1969

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 31OdK/20/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

A/

SPEŇAŽOVANIE VŠEOBECNEJ PODSTATY DRAŽBOU

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31OdK/20/2021-19 zo dňa 12.02.2021bol vyhlásený konkurz na dlžníka:
Kornélia Turcsíková, nar.: 06.09.1969, bytom Petöfiho 842/12, 943 01 Štúrovo.
B/
PREDMETOM DRAŽBY je nehnuteľný majetok dlžníka, tak ako bol zapísaný do súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty a zverejnený v obchodnom vestníku č. 43/2021 ako nehnuteľný majetok Okres: Nové Zámky,
Obec: Svodín, katastrálne územie: Nemecký Svodín na LV č. 1764 :
parcela číslo 214, záhrada o výmere 1137 m², ako parcela registra „C“
parcela číslo 215/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m², ako parcela registra „C“
parcela číslo 215/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 968 m², ako parcela registra „C“
spolu vlastnícky podiel: ½ a súpisová hodnota je 34.065 Eur
a

parcela číslo 215/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m², ako parcela registra „C“,
právny vzťah k stavbe - rodinný dom s.č. 1034, na pozemku 215/3 je evidovaný na LV

č. 1346

spolu vlastnícky podiel: ½ a súpisová hodnota je 700 Eur
C/
Druhé kolo dražby sa bude konať dňa 14.05.2021 o 10,oo hod. v kancelárií správcu, Farská 33, Nitra
I. poschodie. Prvé kolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 44/2021 bolo neúspešné. Najnižšie podanie je
určené v zmysle § 167n ZoKR. Obhliadka nehnuteľností bude vykonaná podľa telefonického ale mailového
dohovoru.
Dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba, alebo právnická osoba, za podmienok uvedených v zákone,
v podmienkach speňažovania a za dodržania podmienok platných v núdzovom stave a pokynov pre ochranu
zdravia a života účastníkov dražby.
D/
Speňažované pozemky sa nachádzajú v obci Svodín s príjazdom po spevnenej verejnej komunikácií Dlhý
rad alebo z Ulice kopca Tenkesa. Pozemky sú súčasť zástavby v obci Svodín s príjazdom cez pozemky vo
vlastníctve tretích osôb. Na p.č. 215/3 je evidovaný rodinný dom vo vlastníctve tretích osôb podľa LV č. 1346.
Správca speňažuje a kupujúci nadobúda majetok v dražbe v stave, v akom „stojí a leží“ a za dodržania
zákonnej povinnosti v zmysle úst. § 167r ZoKR.
Všetky výdavky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva, oznamovacou povinnosťou a iné
náklady znáša vydražiteľ v celosti.
Cena dražobnej zábezpeky je určená na 3.000 Eur za pozemky a na 300 Eur za pozemok pod RD
s.č.1034. Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 12.05.2021 na účte správcu v banke: PRIMA
Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308.
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v určenom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech úpadcu.
E/
Správca až po lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty dražby určí kupujúceho, v súlade s ust. § 167r ZoKR
a záväzným pokynom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie podľa príklepu musí vydražiteľ uhradiť do 25 dní odo dňa konania dražby, inak správca je
oprávnený dražbu zrušiť a vyhlásiť nové kolo dražby.
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške a v termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech úpadcu.
Správca si vyhradzuje právo, dražbu zrušiť a vyhlási nové kolo zverejním v obchodnom vestníku. JUDr. Kamil
Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K016862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Barča
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 347, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
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: 29OdK/215/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/215/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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: Ján Barča, nar.:
06.02.1979, bytom Žirany 347, 951 74 Žirany, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
29OdK/215/2020-19 zo dňa 28.08.2020 týmto oznamujeme, že dražba konaná dňa 09.04.2021 bola úspešná.
Dražby sa zúčastnili dva záujemcovia o čom bola spísaná notárska zápisnica. Správca určí kupujúceho v súlade s
ust. § 167r ZoKR.

K016863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulc Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 399, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/17/2021 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Zdeněk Šulc, nar. 13.02.1957, bytom Dubník 399, 941 35 Dubník,
týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K016864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubiš Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 95, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1970

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

121

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/12/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/12/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zsolt Gubiš, nar. 09.03.1970, bytom Ipeľský Sokolec
95, 935 75 Ipeľský Sokolec, oznamuje, že majetok dlžníka zapísaný do súpisu ako súpisové zložky majetku č. 1
až 3 nemožno v konkurze speňažiť s poukazom na § 167o ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“). Predmetný majetok teda nepodlieha konkurzu.
Podľa 167o ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii: „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.“

JUDr. Marek Majerčík, správca

K016865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatná na Ostrove 233, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/18/2021 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/18/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Viliam Lacko, nar. 11.06.1983, bytom 930 32 Blatná na Ostrove 233,
podnikajúci pod obchodným menom: Viliam Lacko, IČO: 43 394 400, s miestom podnikania 930 32 Blatná na
Ostrove 233 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nezistil
žiadny majetok, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa ust. § 167b ods.
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d.

K016866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Palló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 842/12, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1972
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/16/2021 S1552
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31OdK/16/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Július Palló, nar. 28.11.1972, bytom Petőfiho 842/12, 943 01 Štúrovo
(ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny
majetok, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa ust. § 167b ods.
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d.

K016867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Jozef Vegh, podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Vegh - Véghsped, IČO: 46414657

Turá 81, 935 51 Turá
30.05.1963
JUDr. Peter Bojda
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
31OdK/251/2020S1828
Okresný súd Nitra
31OdK/251/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Vegh nar.30.05.1963, bytom Turá 81, 935 51 Turá,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Vegh – Véghsped, IČO: 46414657, s miestom podnikania Turá 81, 935
51 Turá v zmysle § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní
pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Uvedená pohľadávka bola správcovi doručená po uplynutí lehoty na
prihlasovanie pohľadávok a jedná sa o nasledovnú pohľadávku:
veriteľ
Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36062235, so sídlom Bajkalská 19B,826 58 Bratislava
Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36062235, so sídlom Bajkalská 19B,826 58 Bratislava

V Nitre, dňa 09.04.2021

prihlásená suma
1.553,94,-€
3.381,66,-€

JUDr.Peter Bojda
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K016868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBALE INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 965 487
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Označenie úpadcu: GLOBALE INVEST s.r.o., IČO: 35965487, Na Strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Označenie správcu: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, Nitra – Dražovce
Značka správcu: 30K/4/2020S1828
Miesto konania: Fraňa Mojtu 43, Nitra,

Čas konania: 09.04.2021 o 11:00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:
Igor Kondel nar.07.08.1943, bytom Hlavná 328, 946 38 Virt,
Zuzana Braham nar.28.04.1978, bytom Hlavná 328, 946 38 Virt
Adriana Kondelová nar.14.07.1975, bytom Hlavná 328, 946 38 Virt
všetci právne zastúpený IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. advokátska kancelária so sídlom Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava v zastúpení splnomocneným zástupcom Mgr.Hajnalka Zöld.
Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru Igora Kondela nar.07.08.1943, bytom Hlavná 328, 946 38 Virt
Hlasovanie
Za:

100%

Proti:

nikto

Zdržal sa: nikto
Uznesenie
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru Igora Kondela nar.07.08.1943, bytom Hlavná 328, 946 38
Virt.

V Nitre, dňa 09.04.2021

Igor Kondel
zast.Mgr.Hajnalka Zöld
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K016869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turanská Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1960
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/403/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/403/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691 správca dlžníka: Alena Turanská, Mesto Martin, 036 01
Martin,. nar.: 7. 7. 1960 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Alena Turanská

K016870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hargaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 106 / 55, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/204/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/204/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Michal Miho, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Hargaš, nar. 23.04.1982, bytom Okružná 106/55,
022 04 Čadca oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
11.01.2021 v konaní č. 2OdK/204/2020, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.01.2021, pod č. OV 10/2021
sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu záveru správca
konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 11.01.2021, ktorým
vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze
(ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Michal Miho, správca

K016871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Zupková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/25/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Miho správca dlžníka Viera Zupková, nar. 03.10.1952, bytom 036 01 Martin, v zmysle ustanovenia §
167u ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 96 ods. 2 ZKR týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uvádzam, že
neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť konečný rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Mgr. Michal Miho, správca

K016872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Piovarčiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belanská 1755/68, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/144/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/144/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku podľa IV. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01
Martin , správca dlžníka Zlatica Piovarčiová, nar. 11. 7. 1975, bytom Belanská 1755/68, 033 01 Liptovský
Hrádok v zmysle ustanovenia § 167 u) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " ZKR " ) týmto oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167 l) ods. 1 prvá veta ZKR" Veriteľ ( § 166a a 166 c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh . "

V Martine dňa 9. 4. 2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K016873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišoja Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novákova 568 / 20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/186/2020 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/186/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Pišoja, nar. 19.09.1990, trvale bytom
Novákova 568/20, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Holubyho 11, 036 01 Martin, týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K016874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudjak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 327 / 20, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/219/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/219/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów„
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati„
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat„
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta„
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват„
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită„
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed„

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu JUDr. Gabriela Bírošová,
so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu
S580, správca dlžníka: Ján Chudjak, nar. 11.11.1974, bytom: Zákamenné 327, 029 56 Zákamenné, týmto
podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca, ďalej len „úpadca“, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.
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3OdK/219/2018 zo dňa 04.03.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 24 May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ján Chudjak, nar. 11.11.1974, bytom: Zákamenné 327, 029 56 Zákamenné, hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 3OdK/219/2018 dated 04th
of March 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.03.2021. Dňom
11.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published on 10th of March 2021. Bankruptcy was declared on 11th
of March 2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

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

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

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 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.

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§
29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.

5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, 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 trustee – JUDr. Gabriela Bírošová,
offices Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
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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 ZKR).

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 ZKR).

8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of 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 or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

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 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

131

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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
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štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. Mája
2000.

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. 1346/2000 dated 29th May 2000.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.

17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

JUDr. Gabriela Bírošová
správca úpadcu /truste of the bankrupt

K016875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šutarík Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 968/13, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2009 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetek úpadcu Eugen Šutarík – ATHOS, IČO 33 338 809, Thurzova 968/13,
014 01 Bytča, týmto správca v súlade s § 101 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z., zverejňuje opravený Návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Celková suma výťažkov zahrnutých do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je 16.306,84 €

Celková suma pohľadávok proti podstate je

8.763,53 €

Suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je

7.543,31 €

Pomerné rozdelenie čistého výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov :
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Veriteľ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Prihlásené

Krajský súd Bratislava
16,59 €
Slovenská kancelária poisťovateľov
1.243,57 €
REGINA IMPORT s.r.o.
361,86 €
Slovenský plynárenský priemysel
795,03 €
Krajské riaditeľstvo PZ
373,96 €
Slovenská konsolidačná (pôvodne Soc.poisťovňa) 7.131,66 €
Slovenská konsolidačná (pôvodne DÚ Bytča)
5.856,51 €
BL FINANCE s.r.o.
591,35 €
Spolu
16.350,58 €

Deň vydania: 14.04.2021

Uspokojenie

7,65 €
573,72 €
166,94 €
366,79 €
172,53 €
3.290,18 €
2.692,68 €
272,82 €
7.543,31€

Správca určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov. Lehota začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Nezabezpečení veritelia
môžu do konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu a v lehote 15 dní odo dňa
zverejnenia návrhu môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Správca zároveň vyzýva nezabezpečených veriteľov, aby oznámili správcovi zúčtovacie údaje-čísla
bankových účtov, na ktoré Sa v súlade so schváleným rozvrhom výťažku poukážu príslušné sumy
výťažkov.
Ing. Tibor Bátory
Správca

K016876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinská Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 4059/11, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/28/2020 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/28/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii dlžníka: Andrea Martinská, nar. 08.01.1968, trvale bytom Thurzova 4059/11, 036 01
Martin (ďalej len „Dlžník“)

1/
Popis: osobný automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI 1U
VIN: TMBJG41UX42933536
Rok výroby: 2004
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel: BSM 1/1
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Deň zaradenia do súpisu: 09.04.2021
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok patriaci do konkurznej podstaty podľa ust. §167i ods1 ZKR
Počet najazdených km : 106.210 km
Súpisová hodnota: 2.000,00 Eur

V Martine dňa 09.04.2021
JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K016877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolka Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osiková 3210 / 7, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/154/2020 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Emil Smolka, nar.
24.10.1956, trvale bytom Osiková 3210/7, 010 07 Žilina, do 11.08.2004 podnikajúci pod obchodným menom: Emil
Smolka - EXPORT-IMPORT- SPROSTREDKOVANIE, s miestom podnikania: Osiková 3210/7, 010 01 Žilina, IČO:
22 870 628, zastúpený́ opatrovníkom Jurajom Smolkom, nar. 31.03.1986, bytom Na Záhumní́ 196/16, 013 02
Nededza, sp. zn. správ. spisu: 9OdK/154/2020/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- EOS KSI Slovnesko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť
Petržalka, doručená dňa 01.04.2021 ako Prihláška pohľadávky por. č. 1 zo dňa 01.04.2021, celková prihlásená
suma: 5.005,97 EUR.
V Žiline, dňa 07.04.2021
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K016878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/24/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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7OdK/24/2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka Vladimír Borák, nar. 01.03.1975, trvale bytom Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad
Kysucou, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Zároveň vyhlasujeme, že neevidujeme žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 1 ZKR : ,,Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času,
kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“

LICITOR recovery, k.s., správca

K016879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csabay Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2021 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka:
Jozef Csabay, bytom 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, dát. nar.: 28. 2. 1973 (ďalej len „Dlžník“)
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Jozef Csabay
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K016880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMOS Zvolen, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrádocká 18 / 0, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 032 506
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov
LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, reštrukturalizačný správca
dlžníka: REMOS Zvolen, s.r.o., so sídlom 962 21 Lieskovec, Hrádocká 18, IČO: 36 032 506, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5589/S, podľa § 126 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
11.06.2021 (piatok) o 10.30 hod. na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba veriteľského výboru
3. Predbežná správa dlžníka o stave príprav návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Záver

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezencii musia
preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp.
dokladom totožnosti a výpisom z príslušného zákonného registra.

Preventívno – bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 upozorňuje účastníkov schôdze, že sú
povinní sa riadiť aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Vlády SR v
súvislosti s ochorením COVID – 19.

LICITOR recovery, k. s., reštrukturalizačný správca

K016881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajči Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ.Svobodu 432/4, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/314/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/314/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/314/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty
Iná majetková hodnota
Popis
Cenné papiere, počet: 1ks, ISIN: SK 4110002413,
CFI: DBFTFR, Druh CP: Iný druh cenného papiera,
IČ emitenta:0017333768,
Názov emitenta: Fond národného majetku Slovenskej republiky

Súpis. hodnota
331,94 ,- €

Dôvod vylúčenia: Uvedený cenný papier bol dlžníkovi vyplatený dňa 26.02.2015 – t.j. pred vyhlásením konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K016882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fatura Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Harmanec -, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1972
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/28/2021 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/28/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Vladimír Fatura, nar. 29.07.1972, trvale
bytom 976 03 Harmanec, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Fatura – Fasum, Horná 9, 97603
Banská Bystrica, IČO: 37826930 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že ku dňu 09.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 09.04.2021
MK Recovery, k.s., správca

K016883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 903 / 13, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/11/2021 S1373

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/11/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Miroslav Cibuľa, nar. 21.09.1974, bytom Partizánska 903/13, 980 55 Klenovec, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č.k. 4OdK/11/2021, že v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pod poradovým číslom 5 pohľadávka veriteľa KRUK Česká
a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24 785 199 s celkovou prihlásenou sumou vo výške 2 748,42 €.
V súlade s § 32 ods. 3, ods. 7 a ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že
preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávok tohto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v
Tatrabanke, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 0936, pričom variabilným
symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude
na vyššie uvedený účet pripísaný preddavok na trovy konania, pričom 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 s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. František Vavráč, správca

K016884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1505 / 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2021 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Peter Milan, nar. 28.04.1982, trvale
bytom Severná 1505/5, 974 01 Banská Bystrica, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.11.2020,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 18.03.2021, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Milan, nar. 28.04.1982, trvale
bytom Severná 1505/5, 974 01 Banská Bystrica, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 09.04.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MK Recovery, k.s., správca

K016885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koláre 147, 991 09 Koláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/9/2021 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Klára Molnárová, nar. 15.06.1965, trvale bytom Koláre
147, 991 09 Koláre, podnikajúci pod obchodným menom: Klára Molnárová, Koláre 147, 991 09 Koláre, IČO:
42198356,
zverejňuje v zmysle § 167l ods. 3) ZKR zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po uplynutí
prihlasovacej lehoty:
1 – Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru č. 160715-075648 pôvodným veriteľom Friendly Finance
Slkovakia s.r.o., ktorá bola postúpená dňa 22.07.2019 na súčasného veriteľa – istina 320 €, úrok 213,27 €, úrok
z omeškania 24,68 €, celková suma 557,95 €.
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republiky, IČO: 24 785 199.

Rimavská Sobota, 09.04.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K016886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hriňo Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prachatická 1798 / 17, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/396/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/396/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
DD Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2001, v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Marek Hriňo, trvale
bytom Prachatická 1798/17, 960 01 Zvolen, nar. 14.09.1976 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle ust. § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý rozvrh výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Bratislave, dňa 9.4.2021
DD Recovery, k. s., správca

K016887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Drahoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 378/4, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1988
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/530/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/530/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1969, správca konkurznej podstaty
Drahoslav Oláh, nar. 02.07.1988, trvale bytom Úzka 378/4, 992 01 Modrý Kameň, podnikajúci pod
obchodným menom: Drahoslav Oláh, 96 Malé Zlievce, 991 20 Malé Zlievce, IČO: 43328385, týmto v zmysle
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., so sídlom
Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, v celkovej hodnote 66,88 EUR, ktorá bola doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
správca konkurznej podstaty

K016888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Gondová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krpelná 1106/11, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1960
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/162/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/162/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.05.2017, vyhlásení dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Magdaléna Gondová, nar. 11.07.1960,
trvale bytom Krpelná 1106/11, 962 12 Detva zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K016889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorský Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6170/43, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1961
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/561/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/561/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Roman Dvorský, nar. 29.05.1961, trvale bytom Javornícka 6170/43, 974 11
Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Dvorský – Diesel Hydraulika Servis
Dvorský, Sásovská cesta 71, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 34 255 486 (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 26.10.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 02.03.2021, ako i
zo zisťovania majetku Dlžníka Správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho
majetku, okrem majetku uvedeného v Návrhu na vyhlásenie konkurzu.
V zmysle skutočnosti, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý v zmysle ust. § 167h ZKR podlieha konkurznému
konaniu, správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR č. 59/2021 zo dňa 26.03.2021.
Po speňažení majetku bol Správcom zverejnený v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty, a to konkrétne prostredníctvom Obchodného vestníka SR č. 63/2021 zo dňa 01.04.2021.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Roman Dvorský, nar.
29.05.1961, trvale bytom Javornícka 6170/43, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom:
Roman Dvorský – Diesel Hydraulika Servis Dvorský, Sásovská cesta 71, 974 11 Banská Bystrica, IČO:
34 255 486, po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Roman Dvorský, nar. 29.05.1961, trvale bytom
Javornícka 6170/43, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Dvorský – Diesel
Hydraulika Servis Dvorský, Sásovská cesta 71, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 34 255 486, občan SR, vedený
Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 4OdK/561/2020 zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

142

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K016890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1987
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 30.06.2020, sp. zn. 2OdK/336/2020, bol na majetok
dlžníka: Ivan Kučera, nar. 22. 04. 1987, trvale bytom: Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, na
korešpondenčnej adrese: Helsinská 6, 040 01 Košice, obchodné meno: Ivan Kučera, s miestom podnikania:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 393 235 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša
spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do
funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2020, deň vydania:
07.07.2020.
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. ako správca úpadcu: Ivan Kučera, týmto zverejňuje oznam o vylúčení
súpisovej zložky majetku zo súpisu:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo zn.: VOLKSWAGEN PASSAT,
EVČ: BB 457 FL, VIN: WVWZZZ3BZ1E173244, rok výroby: 2001, počet najazdených km: 390.000 km;
Palivo: benzín, Súpisová hodnota: 1.200.- €, podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a
dôvod zapísania majetku: 12.01.2021, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

Deň vylúčenia: 09.04.2021;
Dôvod vylúčenia:

Dlžník v vzťahu k uvedenému OMV čestne prehlásil, že predmetné OMV je bez STK a EK, t.č. nepojazdné, má
najazdených cca 390.000 km, pričom oprava tohto OMV by prevyšovala jeho hodnotu. Následne dlžník faktúrou –
číslo zákazky A 309542, vystavenou od autorizovaného servisu AUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 40, 974 03
Banská Bystrica, preukázal, že predmetné OMV vyžaduje rozsiahlu opravu v celkovej sume 3.919,73 €.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má správca za to, že toto vozidlo nie je možné speňažiť. Náklady 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

143

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

vedenie konkurzného konania a jeho prípadné speňaženie vozidla, by s poukazom na vek vozidla, jeho
opotrebovanie a najmä s ohľadom na fakt, že predmetné OMV vyžaduje opravu v hodnote takmer 4.000.- €, s
pravdepodobnosťou blížiacou sa istote boli vyššie ako výťažok získaný speňažovaním takéhoto vozidla. Toto
vozidlo možno považovať takisto za majetok nepatrnej hodnoty. Z toho dôvodu správca toto vozidlo zo súpisu
vylučuje.

Podľa ust. § 77 ods. 1 prvá a druhá veta ZKR: „Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá
právne samostatne existujúca vec, právo alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná
položka majetku (ďalej len „súpisová zložka majetku“); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty.“

Vo Zvolene dňa 09.04.2021

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K016891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1973
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/386/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/386/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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:
Jozef Eremiáš, nar. 09.03.1973, bytom Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Eremiáš, s miestom podnikania Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52
105 938 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná
nasledujúca pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom na adrese Boulevard Haussmann 1,
75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na
území SR prostredníctvom BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom na
adrese Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 713, prihlásená prihláškou
pohľadávky poradové č. 1, doručenou správcovi dňa 08.04.2021, v celkovej prihlásenej sume 1 228,92 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközi Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 175, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1994
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/562/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/562/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, ako správca
dlžníka: Stanislav Šarközi „v konkurze“, nar. 31.12.1994, trvale bytom Stará Kremnička 175, 965 01 Žiar nad
Hronom, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Stanislav Šarközi „v konkurze“, nar.
31.12.1994, trvale bytom Stará Kremnička 175, 965 01 Žiar nad Hronom sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Stanislav Šarközi „v konkurze“, nar. 31.12.1994, trvale bytom Stará
Kremnička 175, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K016893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Surový, podnikajúci pod obchodným menom:
Ivan Surový, IČO: 33901503
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cerovo 280, 962 52 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1975
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2021 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Ivan Surový, nar. 10.07.1975, trvale bytom Cerovo 280, 962 52 Cerovo,
podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Surový, Cerovo 280, 962 52 Cerovo, IČO: 33901503, č. k.
4OdK/58/2021 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

K016894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom ., 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1972
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/460/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/460/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Nataša
Gašparová, nar. 02.10.1972, bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Nataša Gašparová, nar. 02.10.1972, bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad
Hronom sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Nataša Gašparová, nar. 02.10.1972, bytom Žiar nad Hronom, 965 01
Žiar nad Hronom v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K016895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Surový, podnikajúci pod obchodným menom:
Ivan Surový, IČO: 33901503
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cerovo 280, 962 52 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1975
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2021 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2021
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")
Ivan Surový, nar. 10.07.1975, trvale bytom Cerovo 280, 962 52 Cerovo, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 4OdK/58/2021, zo dňa 29.03.2021 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: Ivan Surový, born 10.07.1975, Cerovo 280, 962 52 Cerovo, our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 4OdK/58/2021 dated on 29.03.2021 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 66/2021 zo dňa
08.04.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 66/2021 on
08.04.2021. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
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
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 (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

K016896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Harmanec 7, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/375/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/375/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/375/2020 z 12.8.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Roman Slivka, nar. 23.6.1973, trvale bytom 976 03 Harmanec, prechodne bytom Bánik 1/535, 976 52
Čierny Balog. Zároveň súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
163/2020 dňa 24.8.2020. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 25.8.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Slivka, nar. 23.6.1973, trvale bytom 976 03 Harmanec,
prechodne bytom Bánik 1/535, 976 52 Čierny Balog oznamujem, že správca zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Slivka, nar. 23.6.1973, trvale
bytom 976 03 Harmanec, prechodne bytom Bánik 1/535, 976 52 Čierny Balog, zrušuje.

V Hnúšti, 9. apríla 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K016897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1973
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/386/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/386/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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:
Jozef Eremiáš, nar. 09.03.1973, bytom Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Eremiáš, s miestom podnikania Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52
105 938 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná
nasledujúca pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom na adrese Československé armády
954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199, prihlásená prihláškou pohľadávky poradové č. 1,
doručenou správcovi dňa 09.04.2021, v celkovej prihlásenej sume 101,34 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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T. R. I. Solutions k.s., správca

K016898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliašová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 6139/51, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/288/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/288/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
cenné papiere

Počet
Menovitá
Poradové
Forma
Druh CP
kusov Mena hodnota
číslo
CP
CP
CP

1

TC81 Iný druh
Na
cenného meno
papiera

1 ks

ISIN

Emitent

Hodnota
Verejný
akcie
Deň
register,
určená zapísania
kde je CP
odhadom majetku
evidovaný
správcu

Fond národného majetku
Slovenskej republiky, Trnavská
cesta 100, Bratislava 821 01, IČO:
17 333 768 (Fond národného
majetku bol zrušený na základe § 2
a § 4 zákona č. 375/2015 Z. z. o
zrušení Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Rozhodnutie č. 49/2015
Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky zo dňa
Centrálny
22.12.2015 č. 30951/2015-1000depozitár
euro 331,94 € SK4110002413 64258 o určení právneho nástupcu cenných
Fondu národného majetku
papierov
Slovenskej republiky, ktorým sa
SR, a.s.
stala spoločnosť MH Manažment,
a.s., Turbínová 3, Bratislava mestská časť Nové Mesto 831 04,
IČO: 50 088 033. Na základe
uvedeného sa vymazal z
obchodného registra v celom
rozsahu Fond národného majetku
Slovenskej republiky, so sídlom
Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava, IČO: 17 333 768,
zapísaný v odd. Po, vložka č. 30/B).

331,94 €

9.4.2021

JUDr. Stela Chovanová, správca

K016899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Majan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 174, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1947
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1191/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1191/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – III. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Ervín Majan, nar. 27.01.1947, bytom Nová Ves 174, 991 05 Nová Ves (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica č. k. 5OdK/1191/2019-12 zo dňa 19.12.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 249,
časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.12.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku podliehajúcej konkurzu na majetok Dlžníka, ktorej zápis
do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 185, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 25.09.2010 pod publikačnou značkou K071328, a to:
Pozemok - parcela registra "E" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 3665, štát: SR, obec: Hrušovo,
názov katastrálneho územia: Striežovce, číslo listu vlastníctva: 182, parcelné číslo: 27/14, spoluvlastnícky podiel
Dlžníka: 622/3665, súpisová hodnota [EUR]: 2860 (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel k pozemku“).
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Spoluvlastníckeho podielu
k pozemku) sa stane každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa faktického
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku:
(a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Spoluvlastníckeho podielu k pozemku s náležitosťami podľa bodu 4. tohto
oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Majan – Spoluvlastnícky podiel k
pozemku“; a
(b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Spoluvlastníckeho
podielu k pozemku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN):
SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 5119119 a správou pre prijímateľa „záloha PK Majan –
III. kolo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Spoluvlastníckeho podielu k pozemku za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke,
podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Spoluvlastníckeho podielu k pozemku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
(b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Spoluvlastníckeho podielu
k pozemku spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „podávam záväznú ponuku na
kúpu spoluvlastníckeho podielu dlžníka: Ervín Majan k pozemku - parcela registra "E" - zastavaná plocha a
nádvorie, výmera [m2]: 3665, štát: SR, obec: Hrušovo, názov katastrálneho územia: Striežovce, číslo listu
vlastníctva: 182, parcelné číslo: 27/14, spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 622/3665);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Spoluvlastnícky podiel k pozemku tvoriaci predmet ponuky vyjadrenú číslom
i slovom v mene euro (v prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený
slovom) – Dlžník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu
k Spoluvlastníckemu podielu k pozemku tvoriacemu predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na
kúpnu cenu zloženú podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájam[e] tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napríklad originál
plnomocenstva]);
(g) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa osobná ohliadka predmetu speňažovania vykonáva len na
základe požiadavky záujemcu a len za podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť všetky ponuky.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia Správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Spoluvlastnícky podiel k pozemku;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá na príslušný orgán katastra
nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, najneskôr však v lehote jedného (1) mesiaca od
uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých rovnopisoch zmluvy a
správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do katastra
nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci - pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci, má právo na náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť (či už tak skutočne urobil,
alebo možnosť z vlastného rozhodnutia nevyužil) a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
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kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy alebo akejkoľvek jeho časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť, a (v) vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v súvislosti s eventuálnymi (A) právnymi
vadami predmetu kúpy, o ktorých kupujúci vedel alebo v prípade vynaloženia náležitej starostlivosti vedieť mohol,
ako aj s eventuálnymi (B) právnymi vadami predmetu kúpy, o ktorých predávajúci nevedel (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou,
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy, najneskôr však do jedného (1)
mesiaca od jej podpisu zo strany Správcu, podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca (bez
vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením povinnosti) podľa
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia je povinný
zaplatiť Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny
Spoluvlastníckeho podielu k pozemku podľa Víťaznej ponuky. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety započítať so zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu
(13.) tohto oznámenia vráti zloženú zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K016900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vetráková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 250 250, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/430/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/430/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Margita Vetráková, nar.: 15. 08. 1970, Vladimíra Clementisa 250,
981 01 Hnúšťa - Likier, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky nasledovný
veritelia:
1. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, 811 09, Slovenská republika, vo výške
5 868,41 EUR;
2. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, 811 09, Slovenská republika, vo výške
6 572,55 EUR.
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Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Budovateľská 12
962 23 Očová

K016901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640 / 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/61/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milan Kozický, správca úpadcu Ivan Záslav, nar. 04.04.1995, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8,
974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Záslav, Cementárenská cesta 4640/8, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50145495, oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu na
adrese Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00.
Žiadosti o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu,
telefonicky na tel. čísle +421 915 183 450 alebo e-mailom na milankozicky@yahoo.com.
Veľký Krtíš, 11. 04. 2021
JUDr. Milan Kozický, správca

K016902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640 / 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milan Kozický, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26. 01. 2021 za správcu v konkurze na majetok dlžníka Ivan
Záslav, nar. 04.04.1995, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom: Ivan Záslav, Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50145495,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa §
32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov („zákon“). 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 podľa odseku § 32 ods. 7 zákona
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
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uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet
IBAN SK75 1100 0000 0026 1876 4802, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol
je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Veľký Krtíš, 11. 04. 2021
JUDr. Milan Kozický, správca

K016903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640 / 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/61/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
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(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) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Ivan Záslav, nar. 04.04.1995, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Záslav, Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 50145495, oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
sp. zn. 4OdK/61/2021 zo dňa 29.03.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 66/2021 zo dňa
08.04.2021 vyhlásený konkurz, a za správcu úpadcu bol ustanovený Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka
788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608 , značka správcu S1966.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Ivan Záslav, nar. 04.04.1995, trvale bytom Cementárenská
cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Záslav, Cementárenská cesta
4640/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50145495, our duty is to inform you that with the Resolution from the 29th
March 2021, No. 4OdK/61/2021 promulgated in the Commercial bulletin No. 66/2021 on 08.04.2021 has District
Court Banska Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan Kozický, so
sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608, značka správcu S1966 as the trustee in
bankruptcy.

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).
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.
Veľký Krtíš, 11. 04. 2021
JUDr. Milan Kozický, správca

K016904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Pazúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donovaly 800, 876 39 Donovaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Vladimír Vanko, správca v konkurze na majetok dlžníka Michal Pazúr, nar. 30.10.1983, trvale bytom
Donovaly 800, 876 39 Donovaly, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Pazúr, Donovaly 800, 876 39
Donovaly, IČO: 47955571, oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu na adrese
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00. Žiadosti
o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky
na tel. čísle 0907 594 263 alebo e-mailom na vankovladimir@ hotmail.com.
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Mgr. Vladimír Vanko, správca

K016905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrá Lúka 50, 962 61 Ostrá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1958
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1107/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1107/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Nám. Štefana Moyzesa
5, Banská Bystrica 97401, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Ďurčík
Jaroslav, nar. 16.02.1958, trvale bytom Ostrá Lúka 50, Ostrá Lúka 96261, v zmysle ust. 167n ods. 1 druhá veta
v spojení s §167p ZKR oznamuje vyhlásenie prvého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
Číslo PARCELA
LV
registra
938
C

Parcelné
číslo
727

Výmera v m2

k.ú.

Druh pozemku

Umiestenie pozemku

Spoluvlastnícky podiel

4421

Ostrá Lúka

trvalý trávny porast

2

1/1

Podmienky I. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v
uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka 938-727-2OdK/1107/2019“ alebo podľa
§ 197a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s výslovným označením predmetu správy
„Neotvárať – ponuka 938-727-2OdK/1107/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky platby: 938727-2OdK/1107/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej
osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby
obchodné meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
(i) v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
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

158

Obchodný vestník 70/2021

5.

6.

7.

8.
9.
a.
b.
c.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom
zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponúk.
Záujemca, ktorého ponuka bude označená ako úspešná, je povinný do 5 pracovných dní od
obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam so správcom. Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
Ak záujemca:
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
od ponuky odstúpi, alebo
nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,

záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane
akýchkoľvek poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K016906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Pazúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donovaly 800, 876 39 Donovaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Vladimír Vanko, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29.3.2021 za správcu v konkurze na majetok dlžníka Michal
Pazúr, nar. 30.10.1983, trvale bytom Donovaly 800, 876 39 Donovaly, podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Pazúr, Donovaly 800, 876 39 Donovaly, IČO: 47955571, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“). 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 podľa odseku § 32 ods. 7 zákona možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
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pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet IBAN SK74 1100 0000 0026 1714 3465, BIC
(SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K016907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Pazúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donovaly 800, 876 39 Donovaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 insolvenčnom konaní ako
správca dlžníka Michal Pazúr, nar. 30.10.1983, trvale bytom Donovaly 800, 876 39 Donovaly, podnikajúci pod
obchodným menom: Michal Pazúr, Donovaly 800, 876 39 Donovaly, IČO: 47955571, oznamujem, že bol na
majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/57/2021 zo dňa 29.03.2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 66/2021 zo dňa 08.04.2021 vyhlásený konkurz, a za správcu dlžníka bol
ustanovený Vladimír Vanko, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 42 189 764, značka
správcu S1943.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Michal Pazúr, date of birth 30.10.1983, with permanent
address at Donovaly 800, 876 39 Donovaly, it is our duty to inform you that with the Resolution from March 3rd,
2021, No. 5OdK/57/2021 promulgated in the Commercial bulletin No. 66/2021 on 08.04.2021 has District Court
Banská Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Vladimír Vanko, registered
office at Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 42 189 764, No. S1943 as the trustee in bankruptcy.
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
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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 dlžníka, 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 the 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
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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).
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.
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K016908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Lopata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1443/19, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/238/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ing. Andrej L o p a t a , bytom Nemocničná 19 Humenné,
podľa ust. §§ 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ), vzhľadom k bezvýslednosti I. kola verejného
ponúkového konania - vyhláseného v Obchodnom vestníku 56/2021 vydanom 23.03.2021, vyhlasuje II kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - zverejneného v
Obchodnom vestníku 249/2020 vydanom 29.12.2020 ako:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Hnuteľný majetok: Osobné motorové vozidlo, značka FORD, Obchodný názov: FOKUS C MAX, M1
Rok výroby: 2004, Dátum prvej evidencie: 03.05.2006,

EČ: HE176AX

Súpisová hodnota: 1 200,00 EUR, slovom Jedentisícdvestoeur

2. Iná majetková hodnota: 100 % obchodný podiel v spoločnosti ONREA, s.r.o. , IČO: 51 462 486
sídlo: Bajkalská 45A Bratislava - mestská časť Ružinov
Súpisová hodnota: 5 000,00 €, slovom: Päťtisíceur
za nasledovných p o d m i e n o k :

1. Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2. Termín a spôsob obhliadky alebo podania bližších informácií si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom
na t.č.: na tel. čís. 0557781570 alebo mobile čís.: 0903 021980, 0949 158122
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu:
Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto začínna dňom nasledujúcim po dní zverejnania tohto
oznamu v Obchodnom vestníku a končí 15. 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 doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané
pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 4 238 2020 a správy pre prijímateľa: ponuknutá kúpna cena
"vozidla zn. FORD FOKUS" a "100 % obchodný podiel v spoločnosti ONREA, s.r.o. , IČO: 51 462 486"
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
fotokópiu občianskeho preukázu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo a originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra
alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako
15 dní v čase doručenia ponuky.

b)

návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla a doklad o úhrade ponuknutej kúpnej ceny.

c)

označenie predmetu kúpy

6.

číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.

7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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“Ponukové konanie - konkurz č. 4OdK/238/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty za najvyššiu
ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ - ODI a prevod obchodného
podielu spoločnosti ONREA, s.r.o , IČO: 51 462 486 v obchodnom registri na prísušnom súde zabezepečí - na
základe uzavretej písomnej kúpnej zmluvy, kupujúci.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K016909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 106
Druh: iná majetková hodnota
Popis: nevyplatený preddavok na náklady konkurzu, OS Prešov
Súpisová hodnota: 1500 EUR
V Prešove dňa 09.04.2021
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa
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K016910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: RECYCENTRUM, a.s., so sídlom: Študentská
4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182, týmto oznamuje doručenie prihlášky nezabezpečenej pohľadávky
veriteľa: ELGAS, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 2271, Považská Bystrica, IČO: 36314242, v celkovej výške:
47094,12 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 09.04.2021

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K016911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1965
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/16/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/16/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Iveta
Goroľová, nar. 09.01.1965, bytom Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „Dlžník “)
a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská
4, 080 01 Prešov, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 25/2021 dňa 08.02.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 08.04.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Iveta Goroľová, nar. 09.01.1965, bytom Budovateľská 1286/35, 093 01
Vranov nad Topľou.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K016912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širota Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6629 / 29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1985
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vlastimil
Širota, nar. 18.09.1985, bytom Exnárova 6629/29, 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
32/2021 dňa 17.02.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 08.04.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Vlastimil Širota, nar. 18.09.1985, bytom Exnárova 6629/29, 080 01 Prešov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K016913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirgová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 206, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1955
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/27/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/27/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 17.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna
Mirgová, nar. 16.07.1955, bytom Stráne pod Tatrami 206, 059 76 Mlynčeky (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01
Prešov, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. OV 36/2021 dňa 23.02.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 08.04.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Magdaléna Mirgová, nar. 16.07.1955, bytom Stráne pod Tatrami 206, 059 76
Mlynčeky.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K016914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom: Partizánska
2507/31, sp. zn.: 2OdK/357/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí po
splnení rozvrhu výťažku.
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov podľa § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 66/2021 zo dňa
08.04.2021 pod značkou K016040.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Bardejove, dňa 09.04.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K016915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dzurová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. mládeže 26, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/391/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/391/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca dlžníka Anna
Dzurová v konkurze, nar. 06.02.1967, trvale bytom Ul. mládeže 26, 058 01 Poprad (ďalej len „dlžník“), týmto
podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:

Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Sídlo:

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO:

35 807 598

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok

819,56 Eur
1
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Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Deň vydania: 14.04.2021
09.04.2021
neuplatnené
5
09.04.2021

V Starej Ľubovni, dňa 09.04.2021

JUDr. Gábor Száraz, správca

K016916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demjan Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusnica 86, 090 31 Brusnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1973
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoeova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/3/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/3/2017
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš
Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jaroslav Demjan, nar. 26.02.1973, bytom: Brusnica 86, 090
31 Brusnica, týmto v súlade s ustanovením § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že vzhľadom na námietky veriteľa Wűstenrot
poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408, ako aj na vzhľadom na ďalší priebeh
insolvenčného konania, Správca zostavil opravu návrhu splátkového kalendára.

Navrhované percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov je 73,93 %, v lehotách splatnosti podľa
ustanovenia § 168f ZKR.

Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 posledná veta
ZKR). Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to
vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Alžbetina 41, 040 01 Košice, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť mailom na adrese tstefko@psk-ks.sk, alebo na tel.: +421 908 458 117.

V Košiciach, dňa 09.04.2021
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JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

K016917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hangurbadžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 216, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/319/2020 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 12. január 2021, sp. zn. 3OdK/319/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Hangurbadžo, nar. 31.12.1986, Stráne pod Tatrami 216, 059 76 Stráne pod Tatrami,
(ďalej aj „Dlžník“). Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka Mgr. Bc. Marek
Figura, správca.

Správca týmto zverejnením v Obchodnom vestníku oznámuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K016918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emergency Service s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 863 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

JUDr. Peter Bartoš zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1991, so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru v konkurze úpadcu Emergency Service s.r.o.,
so sídlom Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 46 863 117
V Humennom dňa 09.04.2021 so začiatkom o 10.15 hod.
Miesto konania: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, miestnosť č. 4
Sp. zn.: 1K/10/2020

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

171

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

Zn. správcovského spisu: 1K/10/2020 S1991
Prítomní:
1) predseda zasadnutia veriteľského výboru – JUDr. Peter Bartoš, správca
2) Členovia veriteľského výboru:
– Techniques Line s.r.o., Hlavná 45, 091 01 Stropkov, IČO: 47706791
–Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava- mestská časť Rača, IČO: 46095969
– Peter Fekete - Stavcentrum, Hviezdoslavova 466/32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33058661
Program zasadnutia
1. Otvorenie 1. zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
1.) Otvorenie 1. zasadnutia veriteľského výboru
Predseda otvoril 1. zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich
s programom zasadnutia. Uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení. Konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa na ňom zúčastňujú 3 členovia
veriteľského výboru. Predseda upovedomil veriteľský výbor, o tom, že každý člen veriteľského výboru má 1 hlas.
2.) Voľba predsedu veriteľského výboru
Predseda vyzval členov veriteľského výboru, aby si spomedzi seba zvolili predsedu veriteľského výboru.
Za predsedu veriteľského výboru si členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 3 zvolili veriteľa Techniques
Line s.r.o., Hlavná 45, 091 01 Stropkov, IČO: 47706791.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy:
-Techniques Line s.r.o., Hlavná 45, 091 01 Stropkov, IČO: 47706791
-Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava- mestská časť Rača, IČO: 46095969
-Peter Fekete - Stavcentrum, Hviezdoslavova 466/32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33058661
Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov
Na základe hlasovania bolo prijaté uznesenie č. 1 zasadnutia veriteľského výboru: I. zasadnutie veriteľského
výboru s počtom hlasov 3 zvolilo za predsedu veriteľského výboru veriteľa Techniques Line s.r.o., Hlavná 45, 091
01 Stropkov, IČO: 47706791.
3.) Rôzne
Správca prerokoval s predsedom veriteľského výboru ďalší postup komunikácie medzi správcom a predsedom
veriteľského výboru, kde bolo dohodnuté, že táto komunikácia bude prebiehať e-mailom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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judrsvatuska@gmail.com
4.) Záver
Veritelia nevzniesli žiadne námietky voči voľbe predsedu veriteľského výboru a správca poďakoval prítomným
členom veriteľského výboru za účasť a ukončil I. zasadnutie veriteľského výboru o 10.25 hod. dňa 09.04.2021.
V Humennom dňa 09.04.2021
JUDr. Peter Bartoš, správca
Techniques Line s.r.o., Hlavná 45, 091 01 Stropkov, IČO: 47706791
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava- mestská časť Rača, IČO: 46095969
Peter Fekete - Stavcentrum, Hviezdoslavova 466/32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33058661

K016919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dunka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 518, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/19/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/19/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02. februára 2021, sp. zn. 5OdK/19/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ivan Dunka, nar. 05.11.1987, trvale bytom 065 12 Jakubany 518, podnikajúci pod obchodným
menom Ivan Dunka, s miestom podnikania 065 12 Jakubany 518, IČO: 50 808 168, (ďalej aj „Dlžník“). Rovnakým
uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka Mgr. Bc. Marek Figura, správca.

Správca týmto zverejnením v Obchodnom vestníku oznamuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K016920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 143, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/259/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal
Fedák, nar. 12.10.1964, trvale bytom 090 22 Bukovce 143, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Jedľová 46, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Milan Kanaloš, nar.: 09.02.1965, trvale bytom Vyšná Jedľová 46,
089 01 Svidník v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/414/2020 týmto zverejňuje
oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej položky majetku č. 1 zo súpisu majetku dlžníka
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
majetku

1

Osobné
vozidlo
značky
RENAULT
MEGANE
Hnuteľná vec KA/KA04/KA04B5, VIN: VF1KA04B522694097, EČ: SK178BC,
motorové
1
druh vozidla : AC kombi, farba šedá metalíza, stav vozidla - v
vozidlo
premávke, rok výroby 2000, najazdených cca. 280.000 km.

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

750,00 €

Dôvod vylúčenia majetku
Podľa ustanovenia §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
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.
V zmysle uvedeného predmetná hnuteľná vec - motorové vozidlo, prestáva podliehať konkurzu.
JUDr. Mária Domčeková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Križánek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1423 / 11, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/110/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Marián Križánek, nar. 10.12.1967, Vihorlatská 1423/11, 069 01 Snina,
v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej
lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava , IČO :
47258713 v celkovej výške 2008,30 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K016923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Velán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 2.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Lukáš Velán, nar. 22.09.1984, Prostějovská 5, 080 01 Prešov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/39/2021, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 2.kolo ponukového konania na predaj Inej majetkovej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je Iná majetková hodnota - Obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1 a 2
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis inej majetkovej hodnoty
položky majetku položky majetku

1

2

Súpisová
hodnota
majetku

100% Obchodný podiel v spoločnosti JOFAN, s.r.o.,
Iná
majetková Jilemnického 3, Prešov 080 01, IČO: 47 852 411, zapísaná v
5 000,00 €
hodnota
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30727/P
100% Obchodný podiel v spoločnosti Luky sport, s.r.o.,
Prostějovská 5, Prešov 080 01,
Iná
majetková
IČO: 45 516 600, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 5 000,00 €
hodnota
súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22902/P

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

1/1

1/1

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „LV
predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty, výšku ponúkanej odplaty za predaj Inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „LV - Iná
majetková hodnota“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz/ správca

K016924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Jedľová 46, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarina Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/12/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca, sídlo: Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO:
52644782, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S
1955 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Milan Kanaloš, nar. 15.04.1989,
trvale bytom Vyšná Jedľová 46, 089 01 Svidník, Slovenská republika ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania:
3OdK/12/2021, konanie vedené pred Okresným súdom Prešov vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) vo výlučnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastníctve dlžníka.
Hnuteľný majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č.
066/2021 zo dňa 08.04.2021.
Presná špecifikácia predmetu predaja: hnuteľná vec zapísaná do súpisu majetku podstát (všeobecná podstata )
pod súpisovou zložkou majetku č. 1.
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Peugeot 206 SW 1.1 E, r.v. 2003, VIN: VF32EHFXF43127006, šedá metalíza,
ŠPZ: SK559 BH, kategória: M1, celková hmotnosť: 1485, vozidlo je spôsobilé na 750.00
premávku na pozemných komunikáciách - STK platné do 8.8.2021

Stav
Zodpovedajúce
veku

Podmienky ponukového konania:
1.Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
2.Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk
na adrese správcu: JUDr. Katarína Duláková, Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa v neporušenej zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Milan Kanaloš - 3OdK/12/2021 „ neotvárať“
3.Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3409000000005163216271 vedený v SLSP,
a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného konania
952019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúknutej
ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti záujemcu
v ponukovom konaní.
4.Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy;
b. výšku navrhovanej kúpnej ceny;
c. identifikačné údaje záujemcu :
· právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, · fyzická osoby –
podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť,
· fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
d. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
e. uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
f. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil súťažnú
ponuku;
g. ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
5. Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového konania.
6. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
8. 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
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rovnaké plnenie, rozhoduje žreb správcu.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne
uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka, ako aj odmietnuť všetky
ponuky (návrhy).
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1.kola VPK, bude kúpna zmluva
uzatvorená s najúspešnejším záujemcom prvého ponukového kola.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421948049187 alebo e-mailom :
salonova.katarina@gmail.com
JUDr. Katarína Duláková

K016925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šuliga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hasičská 32, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Jaroslava Oravcová, sídlo kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Michal Šuliga, nar. 30.07.1964, trvale bytom Hasičská 32, 059 31 Lučivná, podnikajúci pod
obchodným menom Michal Šuliga – STAVREAL, s miestom podnikania 059 31 Lučivná 60, IČO : 10 729 615,
konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Prešov. sp.zn. 5OdK/467/2019,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1, § 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 ZKR/
verejné ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty vo vlastníctve dlžníka ,
súpis majetku súp. zl. č.2, zverejnené v OV 244/2020 dňa 18.12.2020, K090757 :
3.kolo
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka majetku č. 2
Pozemok, Parcela registra „C,“ Číslo LV: 487 , Parcelné číslo: 699/128 ,Výmera v (m2): 2214, Druh pozemku:
Ostatná plocha, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Veľký Slavkov, Katastrálne územie: Veľký
Slavkov, Spoluvlastnícky podiel : 1/12; Súpisová hodnota( podielu dlžníka ) : 4 840,00 €
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk:
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Najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku ( do 15.00 hod).
Vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV. Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1.Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, s označením predmetu záujmu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
2.Záujemcovia o kúpu uvedú na ponuke svoje identifikačné údaje: v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, prip. výpis zo živnostenského registra a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude
z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
3.Spolu s ponukou je záujemca povinný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na konkurzný účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno PO a spisovú značku
konkurzného konania: 5OdK/467/2019. Záujemca je povinný uviesť telefónne číslo , resp. číslo mobilného
telefónu ( e-mailovú adresu ) .
4.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a/musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
b/musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
c/musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
d/musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30 % ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel.
e/Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v SLSP a.s. č.ú.
IBAN: SK55 0900 0000 0051 6219 9430, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 54672020 zálohu na celú
ponúknutú sumu v celom rozsahu 100 % .
Vyhodnotenie ponúk
Pri vyhodnotení príslušného kola verejného ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia
ponúknutá kúpna cena za predmet speňažovania.
Poučenie:
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. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods.2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do 14 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu. V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k. 5OdK/467/2019 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“.
Telefonický kontakt pre prípadné dotazy je 0905709559 alebo email: oravcova.jaroslava.ak@gmail.com
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo do elektronickej schránky správcu alebo osobne
doručiť do podateľne správcu na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr .Jaroslava Oravcová,
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T..
Vo Vranove n.T., 09.04.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K016926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Čupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka 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.
V Prešove, dňa 09..04.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca
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K016927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lukáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.sv. Martina 18, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/497/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/497/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Lukáčová, bytom Nám. sv. Martina 18, 082 71
Lipany, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese
spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lukáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.sv. Martina 18, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/497/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/497/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Jana Lukáčová, bytom Nám. sv. Martina 18, 082 71 Lipany, v konkurznej
veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/497/2019, 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, že kauciu pri
popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit
Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lukáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.sv. Martina 18, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/497/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/497/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

v
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jana Lukáčová, Nám. sv.
Martina 18, 082 17 Lipany, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová
značka : 2OdK/497/2019 zo dňa 08.07.2019 v Obchodnom vestníku č. 92/2019 dňa 12.07.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Jana Lukáčová, Nám. sv. Martina 18, 082 71 Lipany, our duty si to inform you, that District Court in Prešov, No.
2OdK/497/2019 on the 08.07.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 92/2019 from 12.07.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Babin as the legal guardian
of the bankrupt.

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

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

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

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
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 published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

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

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

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

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 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 claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

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

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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JUDr. Vladimír Babin, správca
JUDr. Vladimír Babin, správca

K016930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin šavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 137/92, 031 01 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Martina Šavel, SNP 137/92, 059 16 Hranovnica, týmto
oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00
hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť
telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin šavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 137/92, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Martin Šavel, SNP 137/92, 059 16 Hranovnica, v konkurznej veci
evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/49/2018, 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, že kauciu pri
popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit
Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca
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K016932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin šavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 137/92, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Martin Šavel,SNP
137/92, 059 16 Hranovnica, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová
značka : 5OdK/49/2018 zo dňa 12.02.2018 v Obchodnom vestníku č. 11/2018 dňa 16.02.2018 vyhlásený konkurz
a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Martin Šavel, SNP 137/92, O59 16 Hranovnica, our duty si to inform you, that District Court in Prešov,
No. 2OdK/285/2018 on the 01.06.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No. 109/2018 from
07.06.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Babin as the
legal guardian of the bankrupt.

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

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

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

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

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

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
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 published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

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

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

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

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
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of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

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

188

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurko Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milpoš 160, 082 71 Milpoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/16/2021 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/16/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania a vyhlásenie druhého kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo vyhlásené 1. kolo ponukového konania
na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu,. č. 1. v súpisovej hodnote 3000,- EUR (ďalej len „predmet
ponukového konania“).
Do prvého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil prvé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku:
1. nákladné vozidlo Škoda Octavia, druh karosérie: skriňová dodávková, rok výroby 2006, EVČ: SB
188BV, farba: modrá metalíza tmavá.
Auto má oficiálne 220 000 km (boli stáčané, reálne cez 300 000km), karoséria je značne poškriabaná, je
potrebné vymeniť prevodovku, vzpruhy na tlmičoch, tesnenie pod hlavou valcov, vnútorný ventilátor je
pokazený.
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 23.4.2021 ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 31621.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra 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 vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 3OdK/16/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.

6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
7. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
8. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty t. j. 1500,- €.
9. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
10. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
11. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Dzurko Dávid

K016934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlosár Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka číslo 5
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – súbor zrážok zo mzdy úpadcu a súbor zrážok z iných príjmov
úpadcu za obdobie od 30.09.2016 do 31.03.2021
Súpisová hodnota: 3779,35 EUR
Deň zapísania do súpisu: 11.04.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno b) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka číslo 6
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – poistné plnenie Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Súpisová hodnota: 610,02 EUR
Deň zapísania do súpisu: 11.04.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno b) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K016935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolibáb Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/961/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/961/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č. 130/2020 dňa 08.07.2020
vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, pod por. č. 2. v súpisovej
hodnote 5000,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“).
2. 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti AVERNEVA, s.r.o. so sídlom
Prostějovská 115/A, Prešov, 080 01, IČO: 47 479 418, Register: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, vložka č. 93214/B.
Do tretieho kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil tretie kolo ako
neúspešné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 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
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.“

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Michal Kolibáb

K016936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugoš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínec -, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/4/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet:
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – RENAULT LAGUNA, EČV: SL720BS
Približný rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: používané

Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – PEUGEOT 306, EČV: SL165BT
Približný rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: používané

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a zároveň priezvisko dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosova.anna@gmail.com. Správca
poučuje prípadných záujemcov s 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 veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K016937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 133, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/419/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/419/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Grundza, nar. 29.12.1989, trvale bytom 090
02 Kružlová 133, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Grundza TOMSTAV, s miestom podnikania 090 02
Kružlová 100, IČO: 51 707 764, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod spis zn. 5OdK/419/2020, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Druh majetku: Hnuteľná vec – Osobné vozidlo
Predmet: Vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
245/2020 dňa 21.12.2020 pod podaním K091050:
Súpisová zložka poradové číslo: 2.
Značka: RENAULT MEGANE
Typ: AB HATCHBACK 5DV
Farba: čierna metalíza
Zdvihový objem motora: 1390,0 cm3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výkon: 72 kW
EČ: SK249BB
Rok výroby: 2005
Počet najazdených km: 282 000 km
Stav opotrebovanosti: používané, vozidlo bolo havarované, predný pohon, predné okná elektrické, 1 kľúč,
diaľkové ovládanie, ABS.
Súpisová hodnota majetku: 1 300 Eur
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, ak tento deň
pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota končí pracovným dňom, ktorý po nich nasleduje.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemcovia doručia ponukový list na adresu kancelárie správcu konkurznej
podstaty: Ing. Marta Prigancová, správca, Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce v zalepených obálkach s
označením: „PONUKA – 5OdK/419/2020“, alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Číslo bankového účtu na zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu: Záujemca je povinný uhradiť
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN SK51 0200 0000 0034 9018
4159, variabilný symbol: 54192020, do poznámky uveďte: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a text : „ponukové konanie“.
3. Ponuka musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu (presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné
meno, miesto podnikania a IČO; ak je záujemcom právnická osoba: názov, sídlo a IČO a predložia výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá
koná v mene a na účet právnickej osoby),
· špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
· doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu,
· súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov správcom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
· čestné prehlásenie záujemcu, že nie je voči dlžníkovi blízkou osobou, a že voči dlžníkovi nemá žiadne
záväzky,
· číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Záväzné ponuky podané
v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
5. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou, a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
6. Správca si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť ponuku záujemcu.
7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku.
8. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi, alebo proti
konkurznej podstate.
9. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
10. Podľa § 167r ods. 1 ZKR „Oprávnená osoba podľa § 167r ods. odseku 4 ZKR so súhlasom dlžníka má
právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.“
11. Podľa § 167r ods. 2 ZKR „Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za
cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby,
ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.“
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K016938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AWT, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 402, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 509 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 509 981 vyhlasuje
predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, ktorý
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52 v súlade so záväzným
09.09.2020 doručeného správcovi dňa 12.10.2020 takto:

správca úpadcu AWT, s.r.o., so sídlom
tretie kolo ponukového konania na
sa nachádza na adrese sídla úpadcu
pokynom zástupcu veriteľov zo dňa

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 1-92 a 118 (Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019):

Hnuteľné veci
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Názov
Okrúhly stôl
Stolička k okrúhlemu stolu
Stolička k okrúhlemu stolu
Stolička k okrúhlemu stolu
Stolička k okrúhlemu stolu
Kancelársky stôl
Kancelárska stolička
Kancelársky kontajner
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Kancelárska stolička
Kancelárska skrinka
Kancelárska skrinka
Kancelársky stôl
Okrúhly stôl
Kancelársky stôl

Rok výroby
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Stav opotrebovanosti
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

Podielové spoluvlastníctvo úpadcu
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová hodnota v EUR
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Kancelársky kontajner
Baner
Baner
Baner
Kancelárska stolička
Oválny stôl
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Stojan na letáky
Stojan na baner
Stojan na baner
Stojan na baner
Tabuľa na prezentácie
PC stôl
Kancelárska skriňa
Kancelárska skrinka
Kancelárska polica
Kancelárska skrinka
Kancelárska skrinka
Kancelársky stôl
Kancelársky stolík
Kancelársky kontajner
Kancelárska stolička
Kancelárska polica
Kancelársky kontajner
PC stôl
Kancelársky stôl
Kancelárska polica
Kancelárska stolička
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska stolička
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelárska stolička
Kancelárska stolička
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska stolička
Kancelárska polica
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Jedálensky stôl
Jedálenská stolička
Jedálenská stolička

Konkurzy a reštrukturalizácie

stolu
stolu
stolu
stolu
stolu
stolu
stolu
stolu

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Deň vydania: 14.04.2021
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €

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

196

Obchodný vestník 70/2021
85
86
87
88
89
90
91
92
118
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Jedálenská stolička
Jedálenská stolička
Kancelárska skrinka
Kancelárska skrinka
Kuchynská skrinka s drezom
Kuchynská skrinka s drezom
PC stolík
Vešiaková stena
Dielenská skrinka na pracovný odev

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Deň vydania: 14.04.2021
10,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 1 620,- EUR. Tento majetok sa v treťom kole ponukového konania
ponúka vcelku ako súbor majetku, pričom najnižšia ponúknutá cena v treťom kole ponukového konania
nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 94-105 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci
P.č.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Názov
Laboratórny stôl
Laboratórny stolík
Laboratórna piecka
Laboratórny stôl
Laboratórny stolík
Laboratórny stolík s drezom
Laboratórna váha digitálna
Laboratórna skrinka
Laboratórna skrinka
Laboratórna oceľová skriňa
Laboratórny kontajner
Laboratórny kontajner

Rok výroby
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Stav opotrebovanosti
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

Podielové spoluvlastníctvo úpadcu
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová hodnota v EUR
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 200,- EUR. Tento majetok sa v treťom kole ponukového konania
ponúka vcelku ako súbor majetku, pričom najnižšia ponúknutá cena v treťom kole ponukového konania
nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 106-107 (Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci
P.č. Názov
106 Ploter HP Designjet +42/AO/C77
107 Tlačiareň na nálepky

Rok výroby Stav opotrebovanosti Podielové spoluvlastníctvo úpadcu
2006
opotrebovaný
1/1
2009
opotrebovaný
1/1

Súpisová hodnota v EUR
500,00 €
200,00 €
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Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 700,- EUR. Tento majetok sa v treťom kole ponukového konania
ponúka vcelku ako súbor majetku, pričom najnižšia ponúknutá cena v treťom kole ponukového konania
nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 93, 109, 111 - 116 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený
v Obchodnom vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci

Stav
P.č. Názov
Rok výroby opotrebovanosti
93 Krbové kachle
2009
opotrebovaný
KIA MAGENTIS 2.0. cwr 16v, EV.Č.: KK 179
109 BH
2008
opotrebovaný
111 Odpárka VACUM EVAPORATOR EVA50
2013
opotrebovaný
112 Dehydrátor VOLUTE ES 202-5T
2007
opotrebovaný
113 Elektro rozvádzač s prílušenstvom
2014
opotrebovaný
Pásová píla na kov Bomer Workline
114 510.350.DG
2014
opotrebovaný
115 Závitorez s podstavcom a príslušenstvom
2017
opotrebovaný
116 Vysokozdvižný vozík HYUNDAI
2007
opotrebovaný

Podielové
úpadcu
1/1

spoluvlastníctvo Súpisová
EUR
200,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1

3 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
500,00 €

1/1
1/1
1/1

2 000,00 €
3 500,00 €
5 000,00 €

hodnota

v

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 22 200,- EUR. Tento majetok sa v treťom kole ponukového konania
ponúka samostatne každá súpisová zložka majetku v samostatnom ponukovom konaní pričom najnižšia
ponúknutá cena v treťom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty
majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 137-139 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 153/2019 zo dňa 09.08.2019 ):

Hnuteľné veci
Rok
P.č. Názov
výroby
Súbor zásob materiálu - spojovací materiál
137 kovový
2016
Súbor zásob materiálu - spojovací materiál
138 plastový
2016
Súbor zásob materiálu - drobné technologické
139 súčiastky
2016

Stav
opotrebovanosti

Podielové
úpadcu

spoluvlastníctvo Súpisová hodnota v
EUR

opotrebovaný

1/1

500,00 €

opotrebovaný

1/1

1 000,00 €

opotrebovaný

1/1

1 000,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 2 500,- EUR. Tento majetok sa v treťom kole ponukového konania
ponúka samostatne každá súpisová zložka majetku v samostatnom ponukovom konaní pričom najnižšia
ponúknutá cena v treťom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku.

Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote do
29.04.2021. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň
určený v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
2. Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z
obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie
ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad
preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia
preddavku.
3. Najnižšia ponúknutá cena v treťom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty
majetku.
4. Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej
ceny na číslo účtu správcu SK35 1100 0000 0029 2984 2679, VS:2272018. Preddavok musí byť pripísaný na
účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
5. Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ sp. zn. 2K/27/2018-NEOTVÁRAŤ“.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční za účasti troj-člennej komisie určenej
správcom. Predaj majetku víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu príslušného orgánu t. j. zástupcu veriteľov.
7. Zástupca veriteľov si na návrh správcu alebo aj bez jeho návrhu vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
príslušného kola ponukového konania a uskutočniť príslušné kolo ponukového konania opakovane.
8. Nadobúdateľ si predmetné veci prevezme na svoje náklady. Predmet kúpy sa predáva tak ako "stojí a leží",
kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti
správcovi, alebo proti konkurznej podstate. Všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na
príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy jeho prevzatím.

Obhliadky majetku ponúkaného v ponukovom konaní:

20.04.2021 - Utorok v čase od 9.00 – 10.00 hod
23.04.2021 – Piatok v čase od 9.00 – 10.00 hod

Bližšie informácie:
Ing. Dušan Kuruc, správca AWT, s.r.o.
Tel: 0908 604 334
e-mail: onlineoffice@onlineoffice.eu.sk
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K016939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Béreš Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 39, 044 02 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/326/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/326/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 28.10.2020,sp. zn. 31OdK/326/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Emil Béreš, narodený: 16.10.1957, bytom: Hosťovce 39, 044 02 Hosťovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Emil Béreš s miestom podnikania: Hosťovce 39, 044 02 Hosťovce, IČO: 44 851 162.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Martin Galgoczy,správca so sídlom kancelárie M.
R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, zn.správcu S1560.
Na základe súpisu všeobecnej podstaty správca spúšta verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu,
zápisaného do súpisu všeobecnej podstaty
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania
1. Nehnuteľnosť, pozemok reg. E KN parc. č. 197/17, výmera 17 m2, orná pôda, KU Hosťovce (Košici Okolie) LV
520 podiel: 2/6 a 1/2
Súpisová hodnota: 10 EUR
2. nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 196/1, Kataster: Hosťovce - Košice Okolie, 7568 m2, trvalý
trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 2/441 a 18/441 a 4/441
Súpisová hodnota: 100 EUR
Podmienky ponukového konania :
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/326/2020 – ponuka - neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2.Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný vopred v prospech účtu správcu IBAN SK12 8360 5207 0042 0622 3371 vedený v mBank
a.s. uhradiť zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno záujemcu - FOP, PO a spis. zn. 31OdK/326/2020.
Ponuka musí obsahovať doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu vo výške 100%.
Pozemky sa predávajú ako súbor nehntueľností. Záujemca ocení každú nehnuteľnosť zvlášť.
3. Obhliadka.
Obhliadku si je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese skp.galgoczy@gmail.com alebo na telefónnom
čísle +421 940 850 155.
4. Termín a miesto otvárania obálok.
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty
na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.
6. Poučenie
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Všetky úkony spojene s kúpou veci ( kolky, poplatky, náklady na prepravu veci a pod.) hradí
kupujúci.Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec
podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak
o takúto nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak
viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je
povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Vec sa predáva v stave v akom stojí a leží a jej vrátenie
predávajúcemu sa vylučuje. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu sa zložená záloha započíta na zmluvnú
pokutu, ktorú si pre tento prípad kupujúci a predávajúci dohodli. Kupujúci doručením ponuky do kancelárie
správcu, bezvýhradne súhlasí s podmienkami ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

V Trebišove 09.04.2021
JUDr. Martin Galgoczy,
správca

K016940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézmüvesová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrákošská 12, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/430/2019 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/430/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 09.09.2019 bolo v Obchodnom vestníku 173/2019 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
32OdK/430/2019, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Alžbeta Rézmüvesová,
narodená: 20.04.1962, bytom: Podrákošská 12, 048 01 Rožňava.
Na základe súpisu všeobecnej podstaty správca spúšta verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu,
zápisaného do súpisu všeobecnej podstaty
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania
1. Motorové vozidlo, Renault Laguna, Rok výroby: 2001, EČV: RV 655 BT, VIN: VF1BG0R0625813616 Palivo:
diesel Objem motora: 1.9, tech. stav. neznámy
Súpisová hodnota 1.000,- EUR
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 32OdK/430/2019 – ponuka - neotvárať“ a to v lehote do 10 kalendárnych
dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2.Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný vopred v prospech účtu správcu IBAN SK12 8360 5207 0042 0622 3371 vedený v mBank
a.s. uhradiť zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno záujemcu - FOP, PO a spis. zn. 32OdK/430/2019.
Ponuka musí obsahovať doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu vo výške 100%
3. Obhliadka:
Obhliadku si je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese skp.galgoczy@gmail.com alebo na telefónnom
čísle +421 940 850 155.
4.
Termín
a
miesto
otvárania
obálok:
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty
na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk:
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Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.
6. Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Všetky úkony spojene s kúpou veci ( kolky, poplatky, náklady na prepravu veci a pod.) hradí kupujúci.Vypratanie
veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady. Vec sa predáva v stave v akom stojí a leží a jej vrátenie predávajúcemu sa vylučuje. V prípade
neuzavretia zmluvného vzťahu sa zložená záloha započíta na zmluvnú pokutu, ktorú si pre tento prípad kupujúci
a predávajúci dohodli. Kupujúci doručením ponuky do kancelárie správcu, bezvýhradne súhlasí s podmienkami
ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.
V Trebišove 09.04.2021
JUDr. Martin Galgoczy,
správca S1560

K016941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináčová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 282/55, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 27.04.2020 bolo v Obchodnom vestníku 80/2020 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/145/2020, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Júlia Kináčová, narodená:
04.01.1983, bytom: Parková 282/55, 044 17 Slanec.
Na základe súpisu všeobecnej podstaty správca spúšta verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu,
zápisaného do súpisu všeobecnej podstaty
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania
1. Motorové vozidlo,
Kategória: N1 - nákladné do 3500 Kg, Renault Megane, BB skriňová dodávková, Farba: Hnedá metalíza, Rok
výroby: 2008, EČV: KS 262 EL, VIN: VF1KMSEJ640415100m, Palivo: diesel, objem motora. 1,5, Súpisová
hodnota 1.500,- EUR

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

203

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

Súpisová hodnota 1.000,- EUR
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/145/2020 – ponuka - neotvárať“ a to v lehote do 10 kalendárnych
dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2.Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný vopred v prospech účtu správcu IBAN SK12 8360 5207 0042 0622 3371 vedený v mBank
a.s. uhradiť zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno záujemcu - FOP, PO a spis. zn. 31OdK/145/2020.
Ponuka musí obsahovať doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu vo výške 100%
3. Obhliadka:
Obhliadku si je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese skp.galgoczy@gmail.com alebo na telefónnom
čísle +421 940 850 155.
4.
Termín
a
miesto
otvárania
obálok:
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty
na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.
6. Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Všetky úkony spojene s kúpou veci ( kolky, poplatky, náklady na prepravu veci a pod.) hradí kupujúci.Vypratanie
veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady. Vec sa predáva v stave v akom stojí a leží a jej vrátenie predávajúcemu sa vylučuje. V prípade
neuzavretia zmluvného vzťahu sa zložená záloha započíta na zmluvnú pokutu, ktorú si pre tento prípad kupujúci
a predávajúci dohodli. Kupujúci doručením ponuky do kancelárie správcu, bezvýhradne súhlasí s podmienkami
ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.
V Trebišove 09.04.2021
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JUDr. Martin Galgoczy,
správca S1560

K016942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martočková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Jaroslava Martočková, nar.: 22.06.1969, bytom: Kozmonautov 15,
048 01 Rožňava oznamuje účastníkom konkurzného konania č.k.: 32OdK/386/2020, že veriteľ:
Intrum Slovakia s.r.o., sídlo: Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 07.04.2021 prihlášku nezabezpečenej
pohľadávky.
Ide
o
inú
pohľadávku:
Prihlásená pohľadávka:
·
·
·
·
·
·

Istina: 2695,25 €
Úroky: 0,00 €
Úroky z omeškania: 0,00 €
Poplatky z omeškania: 0,00 €
Náklady z uplatnenia: 0,00 €
Spolu: 2695,25 €

LM recovery k.s., správca oznamuje, že prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v zmysle
§ 28 ods. 3 ZKR.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K016943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zupková Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 190/16, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/39/2021 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/39/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Klaudia Zupková, nar.: 16.05.1966, bytom: Zimná
190/16, 076 43 Čierna nad Tisou oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
30OdK/39/2021, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K016944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leonard Demjan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fakľová 1996 / 20, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/22/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/22/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Zástupca:
Remedium Legal, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 53 255 739
Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
5 325,01 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
29.03.2021

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K016945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanči Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/19/2021 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/19/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstát.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K016946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanči Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/19/2021 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/19/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Kanči, narodený : 22.09.1972, bytom : Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce, konkurzné konanie vedené
na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/19/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K016947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Klačánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 2299/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/43/2021 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka týmto oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu, Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese: lafko.spravca@gmail.com.

Ing. Viliam Lafko, správca

K016948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pončák Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ 0, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/43/2021 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/43/2021
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 !
„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“
„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 „
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„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Radoslav PONČÁK, narodený: 23.02.1974, bytom: Košice - Západ, 040 11, (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 32OdK/43/2021 zo dňa
02.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu podstaty: JUDr. Roman
Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 45/2021 dňa 08.03.2021.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 32OdK/43/2021, dated on March 2th, 2021
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Radoslav PONČÁK, born on February 23th,
1974, residence at Košice – Západ, 040 11 Haniska, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr. Roman Zajac,
residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 45/2021 dated on March 8th, 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on March 9th, 2021. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 32OdK/43/2021.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy
trustee to the address JUDr. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 32OdK/43/2021.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

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.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

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.

Spišská Nová Ves, April 09th, 2021
JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pončák Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ 0, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/43/2021 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Radoslav PONČÁK, narodený: 23.02.1974, bytom: Košice Západ, 040 11 Košice – Západ, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/43/2021 týmto
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 3167/80, 052
01 Spišská Nová Ves počas úradných hodín PO-PI od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 917 884 136.

Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Radoslav Pončák

K016950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pončák Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ 0, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/43/2021 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/43/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Radoslav PONČÁK, narodený: 23.02.1974, bytom: Košice –
Západ, 040 11 Košice - Západ, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/43/2021, týmto
oznamujem, veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 32432021

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Radoslav Pončák

K016951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Ďurkove
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sejkov 78, 072 51 Sejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/147/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 44/2021
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Michaela
Ďurkove, narodená: 19.04.1983, bytom: Sejkov 78, 072 51 Sejkov (ďalej len „Dlžník“), zverejnil v zmysle ust.
§167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
v Obchodnom vestníku č. 44/2021 dňa 05.03.2021, K011265 I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 26/2021 dňa 09.02.2021, číslo oznamu K006518.
Správcovi nebola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená žiadna ponuka ani zložená zábezpeka na
zverejnený správcovský účet.

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

213

Obchodný vestník 70/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

K016952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 2349 / 7, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/8/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/8/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 44/2021 dňa 05.03.2021
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, správca
dlžníka Vladimír Rusnák, narodený: 17.04.1983, bytom: Jánošíkova 2349/7, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“),
zverejnil v zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov v Obchodnom vestníku č. 44/2021 dňa 05.03.2021, číslo oznamu K011262 I. kolo verejného
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 36/2021 dňa 23.02.2021, číslo oznamu K009340, a to:
Pozemky
P.č. Druh pozemku
výmera
1. Zastavaná plocha
výmera 869 m2
2. Zastavaná plocha
výmera 38 m2
3. Zastavaná plocha
výmera 1702 m2
4. Zastavaná plocha
výmera 155 m2

a Štát Obec
a nádvorie – SR Košice
Šaca
a nádvorie – SR Košice
Šaca
a nádvorie – SR Košice
Šaca
a nádvorie – SR Košice
Šaca

Názov
k.ú.
- Šaca

Parc.
číslo
1405/3

Parcela
registra
E

- Šaca

1405/103 E

1/10

- Šaca

1405/6

½

- Šaca

1405/106 E

E

Spoluvl.
podiel
1/10

1/2

LV

Súpisová
Dôvod
zapísania
hodnota majetku majetku
1052 1 738 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
1052 76 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
1058 2 553 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
1058 232,50 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka

Správcovi boli do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručené ponuky troch záujemcov, a to:
1. dňa 31.03.2021 bola doručená ponuka záujemcu Ing. Milan Hošek, Duklianska 36, 909 01 Skalica
za súbor nehnuteľností ponúkol záujemca sumu 1501,00 eur (zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny
zložil na správcovský účet dňa 31.03.2021).
2. dňa 30.03.2021 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
za súbor nehnuteľností ponúkol záujemca sumu 521,00 eur (zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny
zložil na správcovský účet dňa 29.03.2021).
3. dňa 16.03.2021 bola doručená ponuka záujemcu RNDr. Nikolaj Kočkin, CSc., Michalovská 23, 040 11
Košice
za súbor nehnuteľností ponúkol záujemca sumu 79,00 eur (zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny
zložil na správcovský účet dňa 15.03.2021).
Po zvážení výšky ponúknutých cien je uvedené 1. kolo vyhodnotené ako neúspešné. Neúspešným záujemcom
správca vráti zloženú zábezpeku bezodkladne po zverejnení vyhodnotenia ponúk.
V Košiciach, dňa 08.04.2021
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajla Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 180, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/346/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/346/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Štefan KAJLA,
narodený: 23.08.1974, bytom: Haniska 180, 044 57 Haniska vedený Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/346/2020, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa
konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kajla

K016954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dzureň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 114, 044 20 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/164/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice nový správca konkurznej podstaty
dlžníka Peter Dzureň, narodený:18.11.1968, bytom: Bukovec 114, 044 20 Bukovec, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle tel. 0904 648 556
JUDr. Jana Koľveková, správca

K016955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dzureň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 114, 044 20 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/164/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/164/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, nový správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Dzureň, narodený: 18.11.1968, bytom:
Bukovec 114, 044 20 Bukovec, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK19 8330 0000 0025 0139 8212,
vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000,eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Jana Koľveková, správca

K016956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 1024 / 10, 040 11 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/14/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/14/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka Ing. Stanislav Lakatoš, nar.: 15.04.1949, bytom: Miškovecká 10,
040 01 Košice-Juh, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania 26OdK
/14/2021, IČS:7121200765, v zmysle ust. § 167 v, 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,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 v, ods. 1, ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K016957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zita Zajacová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakobyho 1680/5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínová 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/384/2020/S1561
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
30OdK/384/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zita Zajacová, narodená: 11.02.1969,
bytom: Jakobyho 1680/ 5, 040 01 Košice- Staré Mesto, podnikajúci pod obchodným menom: Zita Zajacová s
miestom podnikania: Jakobyho 1680/ 5, 040 01 Košice- Staré Mesto, IČO: 50 615 840 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.01.2017sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Ing. Ján Simko, správca

K016958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Tolvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolník 386, 055 66 Smolník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Miroslav Tolvaj, narodený : 12.03.1955, bytom : Smolník 386, 055 66 Smolník týmto v súlade s
druhou vetou ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku
č.2, ktorý bol dňa 10.03.2021 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 47/2021, K012017 ( ďalej
len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v konkurze ani v obdobnom konaní
podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/53/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/53/2020 “.
7. Ďalej sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripísaná na bankový účet Správcu podstaty IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., s poznámkou „ 31OdK/53/2020 “ ako identifikačnom údaji platby :
- záloha vo výške 66,--EUR na správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,
- záloha vo výške 10,--EUR za notárske poplatky súvisiace s overením podpisu Správcu podstaty a ďalšie
náklady súvisiace s ponukovým konaním.
Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí aby v prípade, ak bude v ponukovom konaní
úspešný, Správca podstaty uhradil z týchto záloh tieto náklady.
8. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
A.) presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra alebo
iného registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
B.) presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným
vyjadrením,
C.) presné označenie ponukového konania,
D.) presné označenie predmetu ponukového konania,
E.) označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu spolu so zálohami poľa bodu 7.
podmienok ponukového konania, prípadne na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú
pokutu spolu so zálohami poľa bodu 7. podmienok ponukového konania,
F.) ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka,
G.) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nižšie uvedeného bodu tohto ponukového konania.
9. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
10. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
11. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
12. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, Správca podstaty si však vyhradzuje právo odmietnúť ponuku so zjavne
nízkou kúpnou cenou.
13. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty spolu so
zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
14. Neúspešnému záujemcovi Správca podstaty vráti na ním označený bankový účet zálohu na ponúknutú
kúpnu cenu spolu so zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania cenu do 20 pracovných dní
od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
15. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
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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konania sa neprihliada.
16. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
17. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.: 31OdK/53/2020 súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.
K016959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ceselčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1581/81, 040 01 Košice - Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/13/2021 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Daniela Ceselčík, narodený : 20.10.1981, bytom : Južná trieda 1581/81, 040 01 Košice Juh týmto v súlade s druhou vetou ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako
súpisová zložka majetku č.2, ktorý bol dňa 08.04.2021 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
66/2021, K016062 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v konkurze ani v obdobnom konaní
podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
32OdK/13/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 32OdK/13/2021 “.
7. Ďalej sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripísaná na bankový účet Správcu podstaty IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., s poznámkou „ 32OdK/13/2021 “ ako identifikačnom údaji platby :
- záloha vo výške 10,--EUR za notárske poplatky súvisiace s overením podpisu Správcu podstaty a ďalšie
náklady súvisiace s ponukovým konaním.
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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Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí aby v prípade, ak bude v ponukovom konaní
úspešný, Správca podstaty uhradil z tejto zálohy tieto náklady.
8. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
A.) presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra alebo
iného registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
B.) presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným
vyjadrením,
C.) presné označenie ponukového konania,
D.) presné označenie predmetu ponukového konania,
E.) označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu spolu so zálohami poľa bodu 7.
podmienok ponukového konania, prípadne na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú
pokutu spolu so zálohami poľa bodu 7. podmienok ponukového konania,
F.) ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka,
G.) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nižšie uvedeného bodu tohto ponukového konania.
9. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
10. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
11. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
12. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, Správca podstaty si však vyhradzuje právo odmietnúť ponuku so zjavne
nízkou kúpnou cenou.
13. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty spolu so
zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
14. Neúspešnému záujemcovi Správca podstaty vráti na ním označený bankový účet zálohu na ponúknutú
kúpnu cenu spolu so zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania cenu do 20 pracovných dní
od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
15. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
16. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
17. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.: 32OdK/13/2021 súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.
K016960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duša Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 953 / 36, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1981
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:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/343/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/343/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K016961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filipová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Hôrka 66, 049 12 Gemerská Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/558/2019 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/558/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Michaela Filipová, narodená: 04.03.1986, bytom: Gemerská Hôrka 66, 049 12
Gemerská Hôrka, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
4. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, vo výške 375,74 EUR.
LexCreditor k.s.

K016962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pribulová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 415, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/7/2021 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/7/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K016963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivona Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ulica 110/3, 076 02 Kysta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/373/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/373/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 08.12.2020, sp.zn. 30OdK/373/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníčky: Ivona Kováčová, narodená: 24.11.1975, bytom: Nová ulica 110/ 3, 076 02 Kysta, podnikajúci pod
obchodným menom: Ivona Kováčová u MÁRII s miestom podnikania: Pažitná 91/17, 075 01 Trebišov, IČO: 43
867 413 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.01.2008.
V zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“): „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku,
súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom
vestníku.“
V zmysle ust. § 167i ZKR do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkom bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov. Dňa 25.02.2021 správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníčky, vrátane majetku
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.
38/2021.
V zmysle zverejneného súpisu všeobecnej podstaty tvorili konkurznú podstatu vlastníkom dve motorové vozidlá.
Dňa 07.04.2021 doručil manžel dlžníčky Jozef Kováč, nar. 27.10.1977, bytom: Nová ulica 110/ 3, 076 02 Kysta
čestné prehlásenie, v ktorom prehlásil, že vozidlá evidované Okresným riaditeľstvom PZ Trebišov na jeho meno,
nie sú v jeho vlastníctve, resp. vozidlo bolo zošrotované, doklad o tejto skutočnosti nemá.
Správca opravuje zverejnený súpis všeobecnej podstaty a prehlasuje, že nebol zistený žiadny majetok
tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníčky. Správca bude naďalej pokračovať
v skúmaní majetkových pomerov dlžníčky pri vynaložení nepatrných nákladov a s využitím časovo nenáročných
úkonov (§ 166i ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníčky
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ̌ a zároveň ak veriteľ̌ uhradí́ zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ̌ 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.
Správca týmto vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníčky predniesli takýto
návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení́ v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.

V Spišskej Novej Vsi dňa 11.04.2021
JUDr. Ivan Hric/správca
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K016964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 490 / 17, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/385/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/385/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Roman Bartoš , narodená: 09.06.1972, bytom:
Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom Roman Bajtoš, s miestom podnikania
Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, IČO: 37 177 435, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
26.06.2014, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I č.
k.: 32OdK/385/2020, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Týmto v súlade s § 167v
ods. 2 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Roman Bartoš , narodená:
09.06.1972, bytom: Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom Roman Bajtoš,
s miestom podnikania Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, IČO: 37 177 435, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 26.06.2014, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca

K016965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Marczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
_ _, 040 23 Košice - Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/25/2021 S 1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/25/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 15.10.2020, sp.zn. 32OdK/25/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ladislav Marczi, narodený: 14.12.1941, bytom: 040 23 Košice- Sídlisko KVP, podnikajúci pod
obchodným menom: Ladislav Marczi, s miestom podnikania: B. Němcovej 2, 040 01 Košice- Sever, IČO: 17 179
955, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.12.2001. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 34/2021 zo dňa 19.12.2021.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 21.04.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 166i ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto vyzýva 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 zoznamu.

V Spišskej Novej Vsi dňa 11.04.2021
JUDr. Ivan Hric/správca

K016966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 5. (PIATEHO) KOLA PONUKOVÉHO KONANIA – POHĽADÁVKY ÚPADCU
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66,
040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, spisová značka
30K/34/2015 týmto v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje 5. (piate) kolo ponukového
konanie, na predaj časti majetku úpadcu patriaceho ku dňu 18.09.2020 do súpisu všeobecnej podstaty
(súpisové zložky zverejnené v zmysle Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku v
OV č. 80/2017 dňa 26.04.2017 pod č. K009275 – konkrétne súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 1 až
14; a rovnako súpisová zložka zverejnená v zmysle Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku v OV č. 157/2019 dňa 15.08.2019 pod č. K071574 – konkrétne súpisová zložka majetku pod
poradovým číslom 31) spolu ako súbor pohľadávok (ďalej aj „súbor pohľadávok resp. predmet speňaženia“).
Súbor pohľadávok ako celok bude postúpený na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok záujemcovi, ktorý
v rámci ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu resp. odplatu za postúpenie súboru pohľadávok.

Podmienky ponukového konania:
·

podmienkou podania ponuky do 5. (piateho) kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške
100 % navrhovanej kúpnej ceny (odplaty za postúpenie pohľadávok) v mene EUR za predmety
speňaženia, ktorá sa použije na započítanie kúpnej ceny (odplaty za postúpenie pohľadávok) v prípade
akceptovania ponuky záujemcu príslušným orgánom, pričom zábezpeka vo výške 100 % navrhovanej
kúpnej ceny (odplaty za postúpenie pohľadávok) musí byť pripísaná na správcovský účet úpadcu vedený
v Tatra banke, a.s., IBAN: SK53 1100 0000 0029 4102 9074 najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do ponukového konania. Rozhodujúcim je deň pripísania zábezpeky v prospech účtu
správcu. V správe pre prijímateľa záujemca uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko.
Zábezpeka sa považuje za zloženú pripísaním na účet správcu, inak sa na zloženie
zábezpeky neprihliada. Záujemca nemá nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil
na správcovský účet úpadcu, a to za dobu od zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia
záujemcovi, resp. započítania na cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva postúpením k predmetu
speňažovania;
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správca vráti bez zbytočného odkladu neúspešným záujemcom zloženú zábezpeku na účet, ktorého číslo
uvedú v zaslanej záväznej ponuke, v prípade, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; ak
dôjde z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny za predmet speňaženia k odmietnutiu ponuky
príslušným orgánom alebo správcom; alebo ak dôjde k zrušeniu ponukového konania správcom;
informáciu o príslušnom kole verejného ponukového konania bezodkladne správca zverejní
v Obchodnom vestníku SR, a to uvedením informácií o konaní príslušného kola verejného ponukového
konania;
lehota na predkladanie ponúk je tridsať (30) dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania
zverejnením v Obchodnom vestníku SR;
úspešným záujemcom v 5. (piatom) kole verejného ponukového konania sa stane ten záujemca,
ktorý predloží ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou (odplatou za postúpenie) za súbor
predmetu speňaženia - pohľadávok;
záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením osobne do
podateľne správcu každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu alebo poštou.
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Záväzná ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v
papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, emailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej
lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami sa neprihliada;
záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná, musí
obsahovať doklad o úhrade 100 % zábezpeky, predloženie cenovej ponuky záujemcu za odplatný
prevod - postúpenie súboru pohľadávok, tak ako sú zverejnené v Obchodnom vestníku SR,
a nasledovné údaje:

a.

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

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. trvalé bydlisko fyzickej osoby,

c.

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

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN,

e.

emailová adresa,

f.

telefónne číslo,

g.
originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 90 dní, u fyzických
osôb fotokópia občianskeho preukazu nie staršia ako 90 dní;
·
·

·

·
·
·
·

záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť odplatu za postúpenie pohľadávok, ktorú ponúka za
postúpenie predmetu speňaženia ako celku, pričom sa odplata sa uvádza v mene EUR.
záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z
obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v
tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky;
obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať resp. doručiť na adresu správcu: JUDr.
Marek Radačovský, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice, k spisovej značke 30K/34/2015 S832 a na
prednej strane obálky je nutné uviesť výrazným písmom „Ponukové konanie Pohľadávky –
Západoslovenské žriedla, a.s. – NEOTVÁRAŤ“ ;
uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné;
na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa týchto podmienok alebo bude do kancelárie
správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní prihliadať nebude;
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, pričom každý záujemca
je oprávnený zaslať do ponukového konania iba jednu ponuku;
správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.04.2021

Príslušné kolo verejného ponukového konania správca vyhodnotí v kancelárii správcu so sídlom
Žriedlová 3, 040 01 Košice, do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Otvárania obálok je oprávnený sa zúčastniť príslušný orgán. Okrem osôb
uvedených v tomto bode a osôb poverených správcom sa otvárania obálok nesmie zúčastniť žiadna iná
osoba.
Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá
kúpna cena za predmet speňaženia ako celok. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca,
ktorý v ponukovom konaní ponúkne najvyššiu cenu za predmet speňaženia a jeho ponuka bude
schválená zo strany príslušného orgánu.
Príslušný orgán a správca si vyhradzujú právo posúdiť a odmietnuť výšku navrhovanej kúpnej
ceny každého záujemcu, ktorý predloží ponuku v ponukovom konaní na speňaženie predmetu
speňaženia, pričom príslušný orgán udeľuje správcovi:

záväzný pokyn na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok so záujemcom s najvyššou
ponúknutou odplatou za postúpenie pohľadávok, alebo
stanovisko odmietajúce ponuku/ponuky z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny
za predmet speňaženia.
·

·

·

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a po tom, čo príslušný orgán udelil správcovi
záväzný pokyn na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazným záujemcom s najvyššou
ponúknutou odplatou za postúpenie pohľadávok, správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode
pohľadávok pod splnením podmienky, že navrhovaná cena (odplata za postúpenie pohľadávok)
bola v celom rozsahu uhradená na správcovský účet úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK53
1100 0000 0029 4102 9074, v zmysle predloženej ponuky v príslušnom kole verejného ponukového
konania. Zmluva o postúpení pohľadávok nenadobudne účinnosť a akýkoľvek majetok nebude do
vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti uhradená kúpna cena (odplata za
postúpenie pohľadávok).
Ak úspešný záujemca cenu (odplatu za postúpenie pohľadávok) nezaplatí v celom rozsahu v súlade
s podmienkami uvedenými vyššie alebo neuzavrie Zmluvu o postúpení pohľadávok na predmet
speňaženia ako celok do tridsiatich dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok víťaznému záujemcovi, na víťaznú ponuku sa neprihliada a zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v celom rozsahu prepadne pomerne v prospech príslušných podstát.
V prípade, ak sa ani budúceho 5. (piateho) kola verejného ponukového konania nezúčastní žiadny
záujemca, alebo nebude žiadna ponuka vyhodnotená ako víťazná ponuka, požiada správca príslušný
orgán o nový záväzný pokyn.

JUDr. Marek Radačovský, správca
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