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Obchodný vestník 167/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.08.2012 K011113 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubomíra Kováča, nar. 01.08.1976, 
bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, štátneho občana Slovenskej republiky, pr. zast. JUDr. 
Miroslavom Šedivcom, advokátom, so sídlom kancelárie Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, o návrhu na 
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľubomíra Kováča, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 
971 01 Prievidza takto 
rozhodol 
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Ľubomírovi Kováčovi, nar. 01.08.1976, bydliskom                 
J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: 
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto 
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze 
odporovať, 
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; 
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom 
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon 
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo    
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie               
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. 
Okresný súd Trenčín dňa 23.8.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

 

Obchodný vestník 175/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2012 K011714 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, 
bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, štátneho občana SR, pr. zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, 
advokátom, so sídlom Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 
dlžníka Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, takto  
rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 
3/6, 971 01 Prievidza. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 
911 01 Trenčín, značka správcu S1369. 
III. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia                     
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a 
vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia 
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú 
písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze 
veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. 
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí 
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch 
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000                 
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení 
konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných 
správach. 
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise                         
na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29K/32/2012. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 



VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z.                 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia 
domáhať sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas 
konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. 
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa 
v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 
7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však 
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 
prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik 
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška 
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, 
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie 
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na 
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 
7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký 
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, 
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu 
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená 
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený 
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej 
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                  
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, 
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu 
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená 
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený 
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej 
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                  
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na 
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. 
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).                        
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený 
a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré 
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá 
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa 
považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu 
bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu 
dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie 
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo 
inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú                    
v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich 
zverejnení v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 5.9.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 

 

Obchodný vestník 179/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.09.2012 K011926 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii 
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 
hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na 
telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: 
roderova@onlinespravca.sk. 
V Trenčíne 12.09.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 

Obchodný vestník 187/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.09.2012 K012451 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, 
v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
Ako správca úpadcu Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, nar. 01.08.1976 (ďalej aj ako len 
„Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 29K/32/2012 zo dňa 
05.09.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Ing. Katarína Roderová, so 
sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873 zapísaná v Zozname 
správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1369, bola 
ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku 
SR č. OV 175/2012 zo dňa 11.09.2012. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo 
právoplatnosť dňa 12.09.2012. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
29K/32/2012. 
Poučenie pre veriteľov: 
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi 
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie 
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie 
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako 
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na 
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo 
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo 
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).                
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu 
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, 
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani 
doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo 
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); 
práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď 
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške 
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť 
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba            
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, 
ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka. 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 

 

Obchodný vestník 196/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.10.2012 K013072 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová , správca úpadcu Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, týmto                      
v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu 
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: 
1003846006/1111 vedený v UniCredit bank Slovakia, a.s. 
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: 
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 
a) bolo podané na predpísanom tlačive a 
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu 
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový 
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie 
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, 
musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo 
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť 
ako pohľadávku proti podstate. 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 

 

Obchodný vestník 216/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.11.2012 K014583 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 957 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, 
bydliskom J. Žirku 3/ 6, 971 Prievidza, podľa ustanovenia § 34 ZKR zvolávam prvú schôdzu veriteľov, 
ktorá sa bude konať dňa 14.12.2012 o 10,00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 
Trenčín. Prezentácia účastníkov začne o 9,30 hod. 
Program schôdze: 



1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba veriteľského výboru, 
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR), 
5. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc alebo písomné poverenie veriteľa                     
na zastupovanie v tomto konaní s úradne osvedčeným podpisom a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 05.11.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 

Obchodný vestník 219/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.11.2012 K014791 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 957 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
Súpisová zložka č. 1 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: Trezor - TSS 125 MLG v. č. 00594 
Rok výroby/nadobudnutia:  2008 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: sklad v Prievidzi 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 Eur 
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu 
Deň zápisu: 9.11.2012 
Súpisová zložka č. 2 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: Trezor - MAXI 9KMK  
Rok výroby/nadobudnutia:  2005 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: sklad v Prievidzi 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 Eur 
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu 
Deň zápisu: 9.11.2012 
Súpisová zložka č. 3 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: Pokladňa – Euro 500TEHANDY AKDI00018P 
Rok výroby/nadobudnutia:  2005 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: sklad v Prievidzi 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 300,00 Eur  
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu 
Deň zápisu: 9.11.2012 
Súpisová zložka č. 4 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 
Rok výroby/nadobudnutia:  2008 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: sklad v Prievidzi 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur  



Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu 
Deň zápisu: 9.11.2012 
 
 
Obchodný vestník 219/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.11.2012 K014790 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 957 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: 
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, 
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5/S-1, 
záložné právo prvé v poradí 
Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, 
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/S/1-4 , 
záložné právo druhé v poradí (pohľadávky 4/S/1-2), záložné právo tretie v poradí (pohľadávky 4/S/3-4) 
Poradové číslo : 1. 
Typ súpisnej položky majetku : byt 
Popis : byt č. 6, 2. p., vchod 3, v obytnom dome súpisné č. 20176, postavenom na parc. č. 76, ulica:  
J. Žirku, a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu v podiele 79/3082 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku registra "C", par. č. 76, o výmere 1345 m² , druh: Zastavané plochy a nádvoria,          
v podiele: 79/3082, obec: Prievidza, katastrálne územie Prievidza, štát: SR, evidované na LV č. 6828 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/: 1/1 v BSM 
Súpisová hodnota majetku : 42.000,- EUR 
Dôvod zápisu : nehnuteľnosti sú súčasťou nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu : 9.11.2012 
 

Obchodný vestník 234/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.12.2012 K015940 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do 
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: Hirch Armbänder GmbH, Hirschstrasse 5, 9020 Klagenfurt, Austria. Prihlásená suma: 478,80 
EUR. 
V Trenčíne 29.11.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 

Obchodný vestník 236/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.12.2012 K016097 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 



Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli do 
zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: TIME Slovakia Plus, s.r.o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 35 751 746 : 
Pohľadávka č. 10/T-1 prihlásená suma: 67,00 EUR 
Pohľadávka č. 10/T-2 prihlásená suma: 99,96 EUR 
Pohľadávka č. 10/T-3 prihlásená suma: 141,02 EUR 
Pohľadávka č. 10/T-4 prihlásená suma: 162,02 EUR 
Pohľadávka č. 10/T-5 prihlásená suma: 10,00 EUR 
Pohľadávka č. 10/T-6 prihlásená suma: 296,40 EUR. 
V Trenčíne 03.12.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 

Obchodný vestník 237/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.12.2012 K016165 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Súpisová zložka č. 5 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: Pokladňa – Euro 500TEHANDY AKEI000305 
Rok výroby/nadobudnutia:  2008 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: sklad v Prievidzi 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 300,00 Eur  
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu 
Deň zápisu: 4.12.2012 

 
Vybavenie bytu, ktoré je súčasťou nevyporiadaného BSM 

Súpisová zložka č. 6 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: kuchynská linka s plynovým sporákom s teplovzdušnou rúrou 
Rok výroby/nadobudnutia:  1998 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 
Súpisová zložka č. 7 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: mikrovlnná rúra 
Rok výroby/nadobudnutia:  2006 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 
 
 



Súpisová zložka č. 8 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: obývacia stena + pracovný stolík / 12ks - výrobca Black red white  
Rok výroby/nadobudnutia:  2009 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 
Súpisová zložka č. 9 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: hifi veža s gramofónom Philips AS 675C 
Rok výroby/nadobudnutia:  1998 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 
Súpisová zložka č. 10 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: videorekordér JVC HR-J283 
Rok výroby/nadobudnutia:  2002 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 
Súpisová zložka č. 11 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: DVD prehrávač Sencor SDV -7110  
Rok výroby/nadobudnutia:  2007 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 
Súpisová zložka č. 12 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 

Popis hnuteľnej veci: televízor Samsung SyncMaster 940 MW 
Rok výroby/nadobudnutia:  2005 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: byt v Prievidzi, ul. J. Žirku 3/6 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur  
Dôvod zápisu: súčasť nevyporiadaného BSM 
Deň zápisu: 4.12.2012 

 

 
Obchodný vestník 245/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2012 K016818 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 



Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania : 14.12.2012 
Miesto konania : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 10,30 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10,45 hod. 
Prítomní: 
1. Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín – Zástupca veriteľov 
2. Ing. Katarína Roderová – správca 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
3. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania Zástupcu veriteľov 
3. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Zástupcu veriteľov otvoril veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej 
stanici 22, Trenčín. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade s ust. § 107 ods. 2 
ZKR. 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania 
K tomuto bodu správca predložil návrh, aby Zástupca veriteľov za uznesenia Zástupcu veriteľov 
hlasoval písomne e-mailom na adresu roderova@onlinespravca.sk   s tým že správca je povinný 
predkladať všetky žiadosti Zástupcovi veriteľov tiež písomne e-mailom na adresu 
ivana.turzova@financnasprava.sk  a tiež písomne poštou na adresu Slovenská republika - Daňový 
úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín . 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za : 1 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Uznesenie č. 1 
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu. 
K bodu 3 – Záver 
Zástupca veriteľov prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 
V Trenčíne 14.12.2012 
Zástupca veriteľov 
 

Obchodný vestník 247/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.12.2012 K016987 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do 
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: Kováčová Jana, nar. 16.04.1972, J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza ako podmienená pohľadávka 
Pohľadávka č. 11/K-1 prihlásená suma: 43 815,29 EUR 
V Trenčíne 18.12.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 17/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.01.2013 K001287 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, 
so sídlom Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu 
správcu na poukázanie preddavku, takto rozhodol 

mailto:roderova@onlinespravca.sk
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U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi 
Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, 
nevyplatený preddavok vo výške 663,88 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to                 
z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 
60/12. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 

Obchodný vestník 17/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.01.2013 K001292 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Výzva správcovi Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 
Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, v rámci výkonu dohľadu 
nad činnosťou správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. s poukazom na evidenciu pohľadávok proti 
podstate doručenú tunajšiemu súdu dňa 15.01.2013 ž i a d a správcu Ing. Katarínu Roderovú so 
sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, aby súdu písomne právne 
zdôvodnila, z čoho vyplýva oprávnenosť považovať výdavok „administratívne práce v súvislosti 
so spracovaním účtovníctva a agendy za obdobie od vyhlásenia konkurzu k 31.12.2012“ za 
pohľadávku proti podstate. Úpadca je fyzickou osobou nepodnikateľom a nie je povinný viesť 
účtovníctvo podľa osobitných predpisov. V zmysle ust. § 87 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z. je správca 
povinný vynakladať náklady na správu, speňažovanie, príp. prevádzku podniku účelne a hospodárne, 
inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí veriteľom, prípadne iným osobám. Uvedené oznámte 
písomne súdu v lehote 3 dní od doručenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 

 
Obchodný vestník 41/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.02.2013 K003152 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovné súpisové zložky majetku: 
Súpisová zložka č. 13 
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci: Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, drevotrieska, 
farba : Zebrano Venge 
Rok výroby/nadobudnutia:  2008 
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
Miesto uloženia: sklad v Prievidzi 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 
Súpisová hodnota majetku: 5600,00 Eur  
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu 
Deň zápisu: 21.2.2013 
Súpisová zložka č. 14 
Označenie: Iná majetková hodnota 
Celková suma: 663,88 
Mena: EUR 
Právny dôvod vzniku: nespotrebovaná časť preddavku poukázaná súdom na účet zriadený správcom 
Dlžník/hotovosť získaná od: depozit Okresný súd 
Súpisová hodnota majetku: 663,88 € 
Deň zápisu: 21.2.2013 



 
Obchodný vestník 61/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.03.2013 K005239 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli do 
zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, Slovenská 
republika : 
Pohľadávka č. 12/S-1 prihlásená suma: 60,00 EUR 
Pohľadávka č. 12/S-2 prihlásená suma: 81,80 EUR 
Pohľadávka č. 12/S-3 prihlásená suma: 124,20 EUR 
V Trenčíne 22.03.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 79/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.04.2013 K007281 
Spisová značka: 29K/32/2012 
VÝZVA SPRÁVCOVI 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, štátny občan SR, v rámci výkonu dohľadu nad 
činnosťou správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. s poukazom na evidenciu pohľadávok proti podstate 
doručenú tunajšiemu súdu dňa 15.04.2013 ž i a d a správcu Ing. Katarínu Roderovú so sídlom 
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, aby súdu písomne právne 
zdôvodnil, z čoho vyplýva oprávnenosť považovať výdavok „administratívne práce v súvislosti so 
spracovaním účtovníctva a agendy za obdobie od vyhlásenia konkurzu k 31.12.2012 vo výške 252,- 
eur“ za pohľadávku proti podstate. Úpadca je fyzickou osobou v súčasnosti nepodnikateľom 
(podnikateľskú činnosť má pozastavenú od 02.04.2012 do 01.04.2015) a nie je povinný viesť 
účtovníctvo podľa osobitných predpisov. V zmysle ust. § 87 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z. správca 
zodpovedá veriteľom, ako aj iným osobám za škodu, ktorú im spôsobí neúčelne alebo nehospodárne 
vynaloženými nákladmi na správu alebo speňažovanie majetku alebo na prevádzkovanie podniku, 
ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou. Uvedené oznámte písomne súdu v lehote 
3 dní od doručenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 18.4.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 126/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.07.2013 K011759 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 957 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovné súpisové zložku majetku : 
Súpisová zložka č. 15 
Označenie: Iná majetková hodnota 
Celková suma: 23,91 
Mena: EUR 
Právny dôvod vzniku: Dobropis – číslo dokladu 3220015092 VS: 1016355412 



Dlžník/hotovosť získaná od: FAST ČR a.s. Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy, ČR 
Súpisová hodnota majetku: 23,91 € 
Deň zápisu: 27.6.2013 
 
 
Obchodný vestník 169/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.09.2013 K015518 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, 
so sídlom Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom 
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na určenie 
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto  
rozhodol 
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka 
správcu S1369 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 27.8.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca  
 
 
Obchodný vestník 194/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2013 K017773 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, 
so sídlom Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom 
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu obchodnej spoločnosti 
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup 
do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok, takto 
rozhodol 
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok 
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 
Trenčín, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-10 a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok vo výške 18473,34 eura. 
Vo zvyšku sa návrh z a m i e t a . 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 212/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.11.2013 K019600 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, uznesením č.k. 29K/32/2012-164 zo dňa 
02.10.2013 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok 
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 
Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 18 473,34 eura, ktoré sú vedené v 
zozname pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-10. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2013 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 



 
Obchodný vestník 235/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.12.2013 K021985 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do 
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: PRO TIME s.r.o., Klírova 1919/9, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 26 818 655. 
Pohľadávka č. 13/P-1 prihlásená suma: 3.076,56 EUR 
V Trenčíne 02.12.2013 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 5/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.01.2014 K000308 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, 
so sídlom Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom 
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu obchodnej spoločnosti 
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup 
do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto 
rozhodol 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. 
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 
6 268,55 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/S-1 až 6/S-18. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2014 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 23/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.02.2014 K002322 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, uznesením č.k. 29K/32/2012-186 zo dňa 
02.01.2014 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 
813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 6 268,55 eura, 
ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/S-1 až 6/S-18. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 
dňa 28.01.2014. 
Okresný súd Trenčín dňa 29.1.2014 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 
 
 
 



 
Obchodný vestník 60/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.03.2014 K005932 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, 
so sídlom Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom 
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu obchodnej spoločnosti 
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup 
do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto rozhodol 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so 
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok 
vo výške 3 496,76 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/V-1 až 8/V-14, 8/V-16,                
8/V-17 a v časti príslušenstva pohľadávky vo výške 10,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok 
pod č. 8/V-15. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku). 
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
 
Obchodný vestník 78/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.04.2014 K007785 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 
01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, uznesením č.k. 29K/32/2012-203 zo dňa 
20.03.2014 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so 
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok 
vo výške 3 496,76 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/V-1 až 8/V-4, 8/V-16, 8/V-17 
a v časti príslušenstva pohľadávky vo výške 10,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 
8/V-15. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014. 
Okresný súd Trenčín dňa 16.4.2014 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 
 
 
 
 
Obchodný vestník 83/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.05.2014 K008263 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
Ku dňu 24.04.2014 bol doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovné 
súpisové zložky majetku : 
 



P.č. Popis hnuteľnej veci 
Rok výroby 

/nadobudnutia/ 

Stav 

opotrebovanosti 
Miesto uloženia 

Spol. 

podiel 

úpadcu 

Súpisová 

hodnota 

majetku 

 Dôvod zápisu  Deň zápisu  

16. 
Hodiny náramkové 

dámske  - 111 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 2016,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

17. 
Hodiny náramkové 

pánske - 69 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 2836,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

18. 
Hodiny náramkové 

detské - 4ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 47,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

19. 
Hodiny nástenné - 38 

ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 404,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

20. 
Hodiny nástenné - 

detské - 9ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 36,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

21. Budíky - 25 ks 
nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 149,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

22. Hodiny stolové - 4ks 
nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 41,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

23. 
Hodiny - ostatné - 

11ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 104,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

24. 
Remienky na hodinky - 

753 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 858,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

25. 
Remienky na hodinky - 

kovové - 233 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 590,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

26. 
Remienky na hodinky - 

gumové - 64 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 84,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

27. 
Remienky na hodinky - 

textilné - 40 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 31,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

28. 
Šperky oceľové - 

náušnice - 62 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 116,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

29. 
Šperky oceľové - 

prívesky - 50 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 114,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

30. 
Šperky oceľové - 

prstene - 120 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 316,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

31. 
Šperky oceľové - 

retiazky,náramky - 

124 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 376,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

32. 
Šperky strieborné - 

náušnice - 134 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 198,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

33. 
Šperky strieborné - 

prívesky - 121 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 156,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

34. 
Šperky strieborné - 

prstene - 62 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 169,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 



35. 
Šperky strieborné - 

retiazky, náramky - 

50ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 142,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

36. Šperky titánové - 5 ks 
nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 52,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

37. 
Šperky kameňové - 20 

ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 41,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

38. 
Manžetové gombíky - 

4ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 10,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

39. Piercing - 33 ks 
nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 28,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

40. Šperky - rôzne - 77 ks 
nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 151,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

41. 
Šperky zn. POLICE - 3 

ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 36,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

42. 
Šperky zn. STORM - 2 

ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 24,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

43. 
Šperky oceľové zn. 

BROSWAY - 6ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 69,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

44. 
Krabičky na šperky - 

malé plastové - 16 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 1,60 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

45. 
Krabičky na šperky - 

malé papierové - 6 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 3,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

46. 
Krabičky na šperky - 

veľké papierové - 5 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 5,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

47. 
Krabičky na šperky - 

podlhovasté - 4 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 8,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

48. 
Krabičky na šperky - 

ostatné - 4 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 2,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

49. Šperkovnica - 2 ks 
nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 10,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

50. 
Stojan na šperky - 

bábika  malá - 1 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 5,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

51. 
Stojan na šperky - 

bábika  stredná - 3 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 21,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

52. 
Stojan na šperky - 

bábika  veľká - 2 ks 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 20,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

53. 
Stojan na šperky - 

koženkový - 1 ks 

nie je možné 

určiť 
používaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 1,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

54. 
Stojan na šperky - 

plastový - 60 ks 

nie je možné 

určiť 
používaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 6,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 



55. 
Stojan na šperky - 

ruka semišová - 1 ks 

nie je možné 

určiť 
používaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 1,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

56. 
Stojan na hodinky - 

plastový - 22 ks 

nie je možné 

určiť 
používaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 1,10 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

57. 
Obal na šperky - 

semišový - 1 ks 

nie je možné 

určiť 
používaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 1,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

58. 
Súbor drobného 

hodinárskeho 

materiálu 

nie je možné 

určiť 
nepoužívaný 

Piaristická 44, 

Trenčín 
1/1 300,00 Eur 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

24.4.2014 

 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 120/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.06.2014 K012072 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
 

P.č. Označenie  
Celková 

suma 
Mena Právny dôvod vzniku 

Dlžník/hotovosť 
získaná od 

 Súpisová 
hodnota 
majetku  

Deň 
zápisu 

59. 
Iná majetková 

hodnota 
16,16 EUR 

vyplatený daňový preplatok na 
dani z príjmov fyzických osôb za 

rok 2013 

Daňový úrad 
Trenčín  

        16,16 €  20.6.2014 

 
 
 
Obchodný vestník 141/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.07.2014 K014242 
Spisová značka: 29K/32/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč,                 
nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza zverejnil prostredníctvom Obchodného 
vestníka OV č. 78/2014 dňa 24.04.2014 oznam o tom, že uznesením č. k. 29K/32/2012-203 zo dňa 
20.03.2014 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so 
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok 
vo výške 3 496,76 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/V-1 až 8/V-4, 8/V-16, 8/V-17 
a v časti príslušenstva pohľadávky vo výške 10,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod          
č. 8/V-15. V predmetnom ozname došlo k chybe v písaní, nakoľko súd potvrdil prevod pohľadávok               
z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 
Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3 496,76 eura, ktoré sú 
vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/V-1 až 8/V-14, 8/V-16, 8/V-17 a v časti príslušenstva 
pohľadávky vo výške 10,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 8/V-15. 
Okresný súd Trenčín dňa 18.7.2014 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník    
 
 
Obchodný vestník 146/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.07.2014 K014678 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 



Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Uloženie záväzného pokynu zástupcom veriteľov úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, 
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
Správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 
Prievidza požiadal zástupcu veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 
Trenčín zastúpenou na základe plnomocentva Slovenskou konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21, 814 
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov ( ďalej len 
ako: „ZKR“ ) s prihliadnutím na § 107 ods. 2 ZKR ako príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu 
pre speňaženie majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku podstát v súlade s § 84 ods. 1 ZKR, a 
to formou verejného ponukového konania v zmysle priložených podmienok verejného ponukového 
konania. Zároveň, požiadal o vydanie záväzného pokynu, ktorým odsúhlasí znenie priložených listín ( 
znenie oznámenia do OV a znenie súťažných podmienok ) a ktorým zaviažu správcu postupovať 
pri predaji majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle obsahu priložených listín. 
 
Dňa 10.07.2014 zástupca veriteľov doručil správcovi písomné Uloženie záväzného pokynu na 
speňažovanie všeobecnej podstaty zo dňa 07.07.2014: 
Slovenská konsolidačná, a.s., poverená na základe Plnomocenstva DÚ Trenčín zo dňa 
22.5.2013 udeľuje záväzný pokyn na speňažovanie všeobecnej podstaty podľa ust. § 92 od. 1 
písm. d/ ZKR ponukovým konaním v troch kolách za najvyššiu ponuku so súhlasom zástupcu 
veriteľov. S ostatnými podmienkami ponukového konania odporúča súhlasiť v rozsahu 
navrhovanom správcom v žiadosti u Uloženie záväzného pokynu príslušným orgánom. 
Verejné ponukové konanie na predaj majetku mimo dražby bude zverejnené v Obchodnom 
vestníku. V prípade ak sa nepodarí majetok speňažiť v troch kolách obráti sa správca opätovne 
na zástupcu veriteľov so žiadosťou o uloženie záväzného pokynu, poprípade požiada o 
vylúčenie uvedeného majetku v súlade s § 81 ZKR zo súpisu majetku. 
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu 
 
 
 
Obchodný vestník 151/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.08.2014 K015185 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: 
Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.08.1976, 
štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 29K/32/2012, v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku 
zapísaného do súpisu majetku podstát  ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve úpadcu.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát                 
( všeobecná podstata ) 
 
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata )  bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 219/2012 
zo dňa 13.11.2012 a doplnený v Obchodnom vestníku číslo 237/2012 zo dňa 7.12.2012,                             
v Obchodnom vestníku číslo 41/2013 zo dňa 27.02.2013 a v Obchodnom vestníku číslo 83/2014 zo 
dňa 02.05.2014: 
 



 
Predmet predaja pre I. kolo: 
 
Jednotlivo súpisové zložky majetku zapísané pod poradovým číslom:  

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

1. Trezor - TSS 125 MLG v.č. 00594 1000,00 Eur 

2. Trezor - MAXI 9KMK 1000,00 Eur 

3. Pokladňa - Euro 500TEHANDY AKDI00018P 300,00 Eur 

4. Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 400,00 Eur 

5. Pokladňa - Euro 500TEHANDY AKEI000305 300,00 Eur 

13. 
Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, 
drevotrieska, farba : Zebrano Venge 

5600,00 Eur 

58. Súbor drobného hodinárskeho materiálu 300,00 Eur 

 
 
 
Súbor hodinky pozostávajúci zo súpisových zložiek majetku zapísaných pod poradovým číslom: 

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

16. Hodiny náramkové dámske  - 111 ks 2016,00 Eur 

17. Hodiny náramkové pánske - 69 ks 2836,00 Eur 

18. Hodiny náramkové detské - 4ks 47,00 Eur 

19. Hodiny nástenné - 38 ks 404,00 Eur 

20. Hodiny nástenné - detské - 9ks 36,00 Eur 

21. Budíky - 25 ks 149,00 Eur 

22. Hodiny stolové - 4ks 41,00 Eur 

23. Hodiny - ostatné - 11ks 104,00 Eur 

SPOLU 5633,00 Eur 

 
Súbor remienky pozostávajúci zo súpisových zložiek majetku zapísaných pod poradovým číslom: 

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

24. Remienky na hodinky - 753 ks 858,00 Eur 

25. Remienky na hodinky - kovové - 233 ks 590,00 Eur 

26. Remienky na hodinky - gumové - 64 ks 84,00 Eur 

27. Remienky na hodinky - textilné - 40 ks 31,00 Eur 

SPOLU 1563,00 Eur 

Súbor šperky pozostávajúci zo súpisových zložiek majetku zapísaných pod poradovým číslom: 

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

28. Šperky oceľové - náušnice - 62 ks 116,00 Eur 

29. Šperky oceľové - prívesky - 50 ks 114,00 Eur 

30. Šperky oceľové - prstene - 120 ks 316,00 Eur 

31. Šperky oceľové - retiazky, náramky - 124 ks 376,00 Eur 

32. Šperky strieborné - náušnice - 134 ks 198,00 Eur 

33. Šperky strieborné - prívesky - 121 ks 156,00 Eur 

34. Šperky strieborné - prstene - 62 ks 169,00 Eur 



35. Šperky strieborné - retiazky, náramky - 50ks 142,00 Eur 

36. Šperky titánové - 5 ks 52,00 Eur 

37. Šperky kameňové - 20 ks 41,00 Eur 

38. Manžetové gombíky - 4ks 10,00 Eur 

39. Piercing - 33 ks 28,00 Eur 

40. Šperky - rôzne - 77 ks 151,00 Eur 

41. Šperky zn. POLICE - 3 ks 36,00 Eur 

42. Šperky zn. STORM - 2 ks 24,00 Eur 

43. Šperky oceľové zn. BROSWAY - 6ks 69,00 Eur 

44. Krabičky na šperky - malé plastové - 16 ks 1,60 Eur 

45. Krabičky na šperky - malé papierové - 6 ks 3,00 Eur 

46. Krabičky na šperky - veľké papierové - 5 ks 5,00 Eur 

47. Krabičky na šperky - podlhovasté - 4 ks 8,00 Eur 

48. Krabičky na šperky - ostatné - 4 ks 2,00 Eur 

49. Šperkovnica - 2 ks 10,00 Eur 

50. Stojan na šperky - bábika  malá - 1 ks 5,00 Eur 

51. Stojan na šperky - bábika  stredná - 3 ks 21,00 Eur 

52. Stojan na šperky - bábika  veľká - 2 ks 20,00 Eur 

53. Stojan na šperky - koženkový - 1 ks 1,00 Eur 

54. Stojan na šperky - plastový - 60 ks 6,00 Eur 

55. Stojan na šperky - ruka semišová - 1 ks 1,00 Eur 

56. Stojan na hodinky - plastový - 22 ks 1,10 Eur 

57. Obal na šperky - semišový - 1 ks 1,00 Eur 

SPOLU 2083,70 Eur 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. 
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Ľubomír Kováč, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
 
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  

- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Ľubomír Kováč, v konkurze - neotvárať“, 

 



Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  
- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 

 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného 
registra,  

 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 
preukazujúcim podnikateľský činnosť,  

 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo 
OP); 

- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu    

- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 

predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky do 7 dní odo dňa 

doručenia výzvy na  uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky   
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 

úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania 

v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny a množstvo súpisových položiek resp. 
súborov pozostávajúcich z jednotlivých súpisových položiek majetku.  

 
 I. kolo: 
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku pri súčasnom splnení podmienok 
ponukového konania a so súhlasom  zástupcu veriteľov.   

 

Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 

 IBAN: SK2311110000001003846006 
 BIC: UNCRSKBX  
 

Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty.  
 
 
 
 
 
 
 



Obchodný vestník 191/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.10.2014 K019243 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: 
Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.08.1976, 
štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 29K/32/2012, v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku 
zapísaného do súpisu majetku podstát  ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve úpadcu.  
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát  
(všeobecná podstata ) 
 
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata )  bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 219/2012 
zo dňa 13.11.2012 a doplnený v Obchodnom vestníku číslo 237/2012 zo dňa 7.12.2012, v 
Obchodnom vestníku číslo 41/2013 zo dňa 27.02.2013 a v Obchodnom vestníku číslo 83/2014 zo dňa 
02.05.2014: 
Predmet predaja pre II. kolo: 

Súpisové zložky majetku zapísané pod poradovým číslom:  

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

4. Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 400,00 Eur 

13. 
Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, 
drevotrieska, farba : Zebrano Venge 

5600,00 Eur 

24. Remienky na hodinky - 753 ks 858,00 Eur 

25. Remienky na hodinky - kovové - 233 ks 590,00 Eur 

26. Remienky na hodinky - gumové - 64 ks 84,00 Eur 

27. Remienky na hodinky - textilné - 40 ks 31,00 Eur 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. 
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Ľubomír Kováč, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  

- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Ľubomír Kováč, v konkurze - neotvárať“, 



 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  

- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 

 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného 
registra,  

 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 
preukazujúcim podnikateľský činnosť,  

 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo 
OP); 

- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu    

- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 

predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia výzvy 

na  uzatvorenie kúpnej zmluvy    
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 

úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania 

v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny a množstvo súpisových položiek majetku.  
 II. kolo: 
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku pri súčasnom splnení podmienok 
ponukového konania a so súhlasom  zástupcu veriteľov.   
 
Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 

 IBAN: SK2311110000001003846006 
 BIC: UNCRSKBX  
 

Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty.  
 
 
Obchodný vestník 207/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.10.2014 K020853 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 



Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: 
Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.08.1976, 
štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 29K/32/2012, v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje III. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku 
zapísaného do súpisu majetku podstát  ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve úpadcu.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát ( 
všeobecná podstata ) 
 
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata )  bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 219/2012 
zo dňa 13.11.2012 a doplnený v Obchodnom vestníku číslo 237/2012 zo dňa 7.12.2012, v 
Obchodnom vestníku číslo 41/2013 zo dňa 27.02.2013 a v Obchodnom vestníku číslo 83/2014 zo dňa 
02.05.2014: 
 
Predmet predaja pre III. kolo: 
 
Súpisové zložky majetku zapísané pod poradovým číslom:  

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

4. Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 400,00 Eur 

13. 
Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, 
drevotrieska, farba : Zebrano Venge 

5600,00 Eur 

24. Remienky na hodinky - 753 ks 858,00 Eur 

25. Remienky na hodinky - kovové - 233 ks 590,00 Eur 

26. Remienky na hodinky - gumové - 64 ks 84,00 Eur 

27. Remienky na hodinky - textilné - 40 ks 31,00 Eur 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. 
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Ľubomír Kováč, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  

- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Ľubomír Kováč, v konkurze - neotvárať“, 

 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  

- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 

 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného 



registra,  
 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 

preukazujúcim podnikateľský činnosť,  
 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo 

OP); 
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 

účtu úpadcu    
- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 

predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia výzvy 

na  uzatvorenie kúpnej zmluvy    
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 

úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania 

v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny a množstvo súpisových položiek majetku.  

 
 III. kolo: 
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku pri súčasnom splnení podmienok 
ponukového konania a so súhlasom  zástupcu veriteľov.   

 

Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 

 IBAN: SK2311110000001003846006 
 BIC: UNCRSKBX  
 

Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty.  
 
 
Obchodný vestník 233/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.12.2014 K023685 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
 



Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: 
Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.08.1976, 
štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 29K/32/2012, v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje IV. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku 
zapísaného do súpisu majetku podstát  ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve úpadcu.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát ( 
všeobecná podstata ) 
 
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata )  bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 219/2012 
zo dňa 13.11.2012 a doplnený v Obchodnom vestníku číslo 237/2012 zo dňa 7.12.2012, v 
Obchodnom vestníku číslo 41/2013 zo dňa 27.02.2013 a v Obchodnom vestníku číslo 83/2014 zo dňa 
02.05.2014: 
 
Predmet predaja pre IV. kolo: 
 
Súpisové zložky majetku zapísané pod poradovým číslom:  

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

4. Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 400,00 Eur 

13. 
Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, 
drevotrieska, farba : Zebrano Venge 

5600,00 Eur 

24. Remienky na hodinky - 753 ks 858,00 Eur 

25. Remienky na hodinky - kovové - 233 ks 590,00 Eur 

26. Remienky na hodinky - gumové - 64 ks 84,00 Eur 

27. Remienky na hodinky - textilné - 40 ks 31,00 Eur 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. 
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Ľubomír Kováč, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  

- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Ľubomír Kováč, v konkurze - neotvárať“, 

 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  

- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 

 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného 



registra,  
 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 

preukazujúcim podnikateľský činnosť,  
 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo 

OP); 
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 

účtu úpadcu    
- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 

predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia výzvy 

na  uzatvorenie kúpnej zmluvy    
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 

úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania 

v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny a množstvo súpisových položiek majetku.  

 
 IV. kolo: 
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku pri súčasnom splnení podmienok 
ponukového konania a so súhlasom  zástupcu veriteľov.   

 

Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 

 IBAN: SK2311110000001003846006 
 BIC: UNCRSKBX  
 

Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty.  
 
 
 
Obchodný vestník 233/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.12.2014 K023709 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 



Uloženie záväzného pokynu zástupcom veriteľov úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, 
J.Žirku 3/6, 97101 Prievidza 
Správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 
Prievidza opätovne požiadal zástupcu veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej 
stanici 22, Trenčín zastúpenou na základe plnomocentva Slovenskou konsolidačnou, a.s., Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona číslo 7/2005 Z.z. o 
konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov ( 
ďalej len ako: „ZKR“ ) s prihliadnutím na § 107 ods. 2 ZKR ako príslušný orgán o opätovné udelenie 
záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku podstát v súlade s 
§ 84 ods. 1 ZKR, nakoľko v zmysle uloženého záväzného pokynu zo dňa 07.07.2014, ak sa nepodarí 
majetok speňažiť v troch kolách obráti sa správca opätovne na zástupcu veriteľov.  
 
Dňa 01.12.2014 zástupca veriteľov doručil správcovi písomné Uloženie záväzného pokynu zo dňa 
26.11.2014 na speňažovanie všeobecnej podstaty: 
Slovenská konsolidačná, a.s., poverená na základe Plnomocenstva DÚ Trenčín zo dňa 
22.5.2013 odporúča opätovne speňažiť všeobecnú podstatu hnuteľný majetok podľa ust. § 92 
od. 1 písm. d/ ZKR ponukovým konaním v ďalších troch kolách za najvyššiu ponuku so 
súhlasom zástupcu veriteľov. Verejné ponukové konanie na predaj majetku mimo dražby bude 
zverejnené v Obchodnom vestníku. V prípade ak sa nepodarí majetok opätovne speňažiť v 
troch kolách obráti sa správca na zástupcu veriteľov so žiadosťou o uloženie záväzného 
pokynu, poprípade požiada o vylúčenie uvedeného majetku v súlade s § 81 ZKR zo súpisu 
majetku. 
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu 
 
 
 
Obchodný vestník 6/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.01.2015 K000398 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: 
Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.08.1976, 
štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 29K/32/2012, v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje V. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku 
zapísaného do súpisu majetku podstát  ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve úpadcu.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát                    
( všeobecná podstata ) 
 
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata )  bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 219/2012 
zo dňa 13.11.2012 a doplnený v Obchodnom vestníku číslo 237/2012 zo dňa 7.12.2012,                                
v Obchodnom vestníku číslo 41/2013 zo dňa 27.02.2013 a v Obchodnom vestníku číslo 83/2014 zo 
dňa 02.05.2014: 
 
Predmet predaja pre V. kolo: 
 
Súpisové zložky majetku zapísané pod poradovým číslom:  

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

4. Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 400,00 Eur 

13. 
Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, 
drevotrieska, farba : Zebrano Venge 

5600,00 Eur 



24. Remienky na hodinky - 753 ks 858,00 Eur 

25. Remienky na hodinky - kovové - 233 ks 590,00 Eur 

26. Remienky na hodinky - gumové - 64 ks 84,00 Eur 

27. Remienky na hodinky - textilné - 40 ks 31,00 Eur 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. 
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Ľubomír Kováč, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  

- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Ľubomír Kováč, v konkurze - neotvárať“, 

 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  

- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 

 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného 
registra,  

 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 
preukazujúcim podnikateľský činnosť,  

 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo 
OP); 

- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu    

- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 

predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia výzvy 

na  uzatvorenie kúpnej zmluvy    
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 

úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania 

v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny a množstvo súpisových položiek majetku.  

 
V. kolo: 
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku pri súčasnom splnení podmienok 
ponukového konania a so súhlasom  zástupcu veriteľov.   

 

Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 



účtu úpadcu: 
 IBAN: SK2311110000001003846006 
 BIC: UNCRSKBX  
 

Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty.  
 
 
 
Obchodný vestník 11/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.01.2015 K001052 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 60 iná 
majetková hodnota vo výške 50,00 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti Spirit Slovakia spol. s r.o. za mesiac 11/2014. Deň zápisu 14.01.2015 
 
 
 
 
Obchodný vestník 25/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2015 K002712 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 61 iná 
majetková hodnota vo výške 50,00 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti Spirit Slovakia spol. s r.o. za mesiac 12/2014. Deň zápisu 02.02.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obchodný vestník 28/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.02.2015 K003156 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: 
Ľubomír Kováč, J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.08.1976, 
štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 29K/32/2012, v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje VI. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku 
zapísaného do súpisu majetku podstát  ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve úpadcu.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát                    
( všeobecná podstata ) 
 
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata )  bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 219/2012 
zo dňa 13.11.2012 a doplnený v Obchodnom vestníku číslo 237/2012 zo dňa 7.12.2012,                                
v Obchodnom vestníku číslo 41/2013 zo dňa 27.02.2013 a v Obchodnom vestníku číslo 83/2014 zo 
dňa 02.05.2014: 
 
Predmet predaja pre VI. kolo: 
 
Súpisové zložky majetku zapísané pod poradovým číslom:  

P. č. Popis hnuteľnej veci 
Súpisová 
hodnota 
majetku 

4. Váha - O´HAUS AV212DM 8729420637 400,00 Eur 

13. 
Súbor atypického nábytku pre predajňu Hodinárstvo - Klenoty, 
drevotrieska, farba : Zebrano Venge 

5600,00 Eur 

24. Remienky na hodinky - 753 ks 858,00 Eur 

25. Remienky na hodinky - kovové - 233 ks 590,00 Eur 

26. Remienky na hodinky - gumové - 64 ks 84,00 Eur 

27. Remienky na hodinky - textilné - 40 ks 31,00 Eur 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. 
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Ľubomír Kováč, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  



- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Ľubomír Kováč, v konkurze - neotvárať“, 

 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  

- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 

 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného 
registra,  

 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 
preukazujúcim podnikateľský činnosť,  

 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo 
OP); 

- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu    

- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 

predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia výzvy 

na  uzatvorenie kúpnej zmluvy    
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 

úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania 

v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny a množstvo súpisových položiek majetku.  

 
VI. kolo: 
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku pri súčasnom splnení podmienok 
ponukového konania a so súhlasom  zástupcu veriteľov.   

 

Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 

 IBAN: SK2311110000001003846006 
 BIC: UNCRSKBX  
 

Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty.  
 
 
 
 



Obchodný vestník 46/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.03.2015 K005218 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/32/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 62 iná 
majetková hodnota vo výške 50,00 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti Spirit Slovakia spol. s r.o. za mesiac 01/2015. Deň zápisu 04.03.2015. 
Ing. Katarína Roderová 


