Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

K094777
Spisová značka: 8K/47/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE, s.r.o., Tuřanka
115, 627 0 Brno, IČO: 274 06 873, právne zast.: Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková, s.r.o., Jesenského
231/5, Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Place 3 s.r.o., Obchodná 39, 811 06
Bratislava, IČO: 35875411, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29. augusta č 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, v celkovej výške 116.664,15 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094778
Spisová značka: 37K/26/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Bibby Factoring Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská
4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 700 495, právne zast.: +ULTRA Legal s.r.o., organizačná zložka Gröslingova 56, 811
09 Bratislava, IČO: 47 255 480 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GAMIX Slovakia, a.s., so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 705 295, právne zast.: JUDr. Dominika Cukerová, advokátka so sídlom
Hlavná 107, 040 01 Košice, IČO : 50 997 025, takto:
rozhodol
Súd konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi GAMIX Slovakia, a.s., so sídlom Hraničná 18, 821 05
Bratislava, IČO: 46 705 295 z a s t a v u j e
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 17.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K094779
Spisová značka: 8K/36/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa C.SSING, a.s., so sídlom Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, IČO:
35 766 298 uznesením zo dňa 03.09.2019, č. k. 8K/36/2019-99, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie
vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K094780
Spisová značka: 37K/61/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - PRS Constructing, s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01
Bratislava, IČO: 47 364 084, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PRS Constructing, s.r.o., so
sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 47 364 084 , takto
rozhodol

I. Súd ustanovuje dlžníkovi: PRS Constructing, s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 47 364 084,
predbežného správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom Bratislava 2, 821 08, Záhradnícka 68, zn.sp.: S 272.
II. Súd ukladá správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K094781
Spisová značka: 4OdK/935/2019

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale
bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/935/2019 zo dňa, tak, že: v záhlaví, v I. časti
výroku a v odôvodnení uznesenia sa označenie dlžníka „Csongor Tóth, narodený 19. 06. 1956, trvale bytom
Radzovce 562, 985 58 Radzovce“ nahrádza nasledovným znením: „Csongor Tóth, narodený 19. 06. 1959, trvale
bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce“.
Poučenie:
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustné podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská
Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.10.2019
JUDr. Michaela Kútiková, sudca
K094782
Spisová značka: 4OdK/804/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Ferko, nar. 12. 12. 1973, trvale bytom
Jarmočisko 1926/25, 977 01 Brezno, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/804/2019 zo dňa 21. 08. 2019, tak, že: v
záhlaví, v I. časti výroku a v odôvodnení uznesenia sa označenie dlžníka „Marian Ferko, nar. 12.12. 1973, trvale
bytom Jarmočisko 1926/25, 977 01 Brezno“ nahrádza nasledovným znením: „Marian Ferko, nar. 13. 12. 1973, trvale
bytom Jarmočisko 1926/25, 977 01 Brezno“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustné podať
sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.10.2019
JUDr. Michaela Kútiková, sudca
K094783
Spisová značka: 5OdK/941/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Miroslav Malena, nar. 30. 07. 1955, trvale
bytom Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Malena, s miestom
podnikania Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 41 411 099, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Miroslav Malena, nar. 30. 07. 1955, trvale bytom
Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Malena, s miestom
podnikania Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 41 411 099.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Katarína Milanská, so sídlom Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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42 190 738, značka správcu S1432.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K094784
Spisová značka: 5OdK/942/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emil Zachar, nar. 01. 07. 1957, trvale bytom
Hronská 17, 976 97 Nemecká, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Emil Zachar, nar. 01. 07. 1957, trvale bytom Hronská 17,
976 97 Nemecká.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Ing. Peter Medveď, so sídlom Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
37 633 341, značka správcu S1171.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

7

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K094785
Spisová značka: 30K/41/2015
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: FUSTA s.r.o., so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933, o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 12.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname
pohľadávok u správcu konkurznej podstaty pod č. 17/1 - 17/78 v celkovej výške 60.750,49 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2019
Okresný súd Košice I dňa 17.10.2019
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K094786
Spisová značka: 26K/27/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: NORIS SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom: Ardovo 83, 049 55
Ardovo, IČO: 48 021 229 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 03.10.2019:
Doložil listinu, ktorá dokladá jeho pohľadávku označenú v návrhu v zmysle ust. § 12 ods. 2 písm. a) - e)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doložil písomnú výzvu na zaplatenie pohľadávky jedného z veriteľov dlžníka v zmysle ust. § 11 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s dokladom
osvedčujúcim doručenie predmetnej výzvy dlžníkovi
Doložil doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
v zmysle ust. § 13 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/27/2019 vo vyššie stanovenej lehote v potrebnom počte
rovnopisov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 18.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094787
Spisová značka: 26K/25/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CLAVIER s. r. o., so sídlom: Jána Hollého 698/1, 071 01
Michalovce, IČO: 45 931 852, zast.: JUDr. Jana Vargová, advokátka, Kováčska 19, 040 01 Košice, IČO: 35 572 621
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2,
071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094788
Spisová značka: 26K/74/2011
OZNAM
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIRTUS a.s. v konkurze, so
sídlom: Abovská 1, 040 01 Košice, IČO: 36 175 668 uznesením zo dňa 22.08.2019, sp. zn.: 26K/74/2011-887 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 Stredoslovenská
energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 namiesto pôvodného
veriteľa: Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.), so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod
č. 59/1 až 59/3, v celkovej výške 5.042,79 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K094789
Spisová značka: 26K/13/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Zeher, narodený: 17.03.1965,
trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš o návrhu správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1474 na uloženie záväzného pokynu v rámci pôsobnosti
príslušného orgánu takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 111/2016 zo dňa 09.06.2016, a to
súpisová zložka č. 1: nehnuteľnosť - pozemok, evidovaný na LV č. 12, okres Košice - okolie, obec
Rákoš, katastrálne územie Rákoš, parc. č. 224, výmera 628 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/12 a 7/60; súpisová hodnota: 3.140 eur a
súpisová zložka č. 2: nehnuteľnosť - pozemok, evidovaný na LV. č. 62, okres Košice - okolie, obec
Rákoš, katastrálne územie Rákoš, parc. č. 225, výmera 1 009 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/12 a 7/60; súpisová hodnota: 1.210,80 eur,
ktorý je správca povinný speňažiť vo verejnej dražbe, pričom predajom tohto majetku je správca oprávnený poveriť
dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“)
za nasledovných podmienok:
- súpisové zložky 1 a 2 budú speňažované ako súbor nehnuteľností,
- dražba bude zverejňovaná v Obchodnom vestníku a tam, kde to vyžaduje ZoDD,
- najnižšie podanie v 1. kole bude určené vo výške 100 % hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom,
- výška dražobnej zábezpeky, ktorú je povinný účastník dražby zložiť, môže byť najviac 20 % najnižšieho podania,
- minimálne prihodenie sa určuje vo výške 500 Eur,
- spôsob úhrady ceny a podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi dohodne správca s dražobníkom s
ohľadom na povahu a hodnotu predmetu dražby,
- v prípade neúspešnosti 1. kola dražby je správca oprávnený speňažiť majetok v 2. kole verejnej dražby za
rovnakých podmienok, avšak najnižšie podanie v 2. kole dražby bude určené vo výške 75 % hodnoty majetku určenej
znaleckým posudkom,
- v prípade neúspešnosti 2. kola dražby je správca oprávnený speňažiť majetok v 3. kole verejnej dražby za
rovnakých podmienok, avšak najnižšie podanie v 3. kole dražby bude určené vo výške 50 % hodnoty majetku určenej
znaleckým posudkom,
- v prípade, že ani 3. kolo dražby nebude úspešné, správca požiada príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094790
Spisová značka: 26K/13/2016
Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ladislav Zeher, narodený:
17.03.1965, trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš o uložení záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov,
značka správcu: S1474 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov a v prípade, že táto schôdza veriteľov nebude
uznášaniaschopná, ukladá správcovi úpadcu v lehote 5 dní po jej konaní zvolať opakovanú schôdzu veriteľov za
účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094791
Spisová značka: 26K/16/2017

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ganesha Tree s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11
Košice, IČO: 46 567 917 uznesením zo dňa 06.09.2019, sp. zn. 26K/16/2017-174 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 1 až 11 v celkovej výške 2.834,09 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K094792
Spisová značka: 26K/17/2017

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

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: ZMAS, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Štefánikova 6, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 47 501 570 uznesením zo dňa 06.09.2019, sp. zn. 26K/17/2017-226
potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 1 až 7 v celkovej výške 601,97 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K094793
Spisová značka: 26K/13/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: S Trade Group s.r.o., so sídlom Rubínová 5, 040 11 Košice, IČO: 46
781 005 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 20 a 21
v celkovej výške 44,26 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávok priamo týka, do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 22.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094794
Spisová značka: 26K/9/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Peter Chomišák, narodený:
05.09.1960, bytom: Hlavná 54/31, 076 13 Kazimír, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Chomišák - súkromný
podnikateľ, s miestom podnikania: Hlavná 54/31, 076 13 Kazimír, IČO: 33 149 011, s pozastavenou činnosťou o
návrhu správcu podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1935 na uznanie konkurzu za malý takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 12.08.2019, sp. zn.: 26K/9/2019-138 na majetok úpadcu: Peter
Chomišák, narodený: 05.09.1960, bytom: Hlavná 54/31, 076 13 Kazimír, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Chomišák - súkromný podnikateľ, s miestom podnikania: Hlavná 54/31, 076 13 Kazimír, IČO: 33 149 011, s
pozastavenou činnosťou, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094795
Spisová značka: 26K/11/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Rázusova 49, 040 01
Košice - mestská časť Juh (predtým so sídlom: Žriedlová 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto), IČO: 47
213 442, zast.: JUDr. Maroš Vasilenko, likvidátor, bytom Liptovská Sielnica 81, 032 23 Liptovská Sielnica o priznaní
paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S1516, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR.
JUDr. Miloš Kazimír, nar.: 12.04.1980, bytom Kvetná 498/55, 082 04 Drienov, vykonávajúci funkciu konateľa dlžníka
od 05.07.2013 a Martin Vasilenko, nar.: 29.04.1980, bytom Ondavská 450/17, 040 11 Košice, vykonávajúci funkciu
konateľa dlžníka od 05.07.2013 s ú p o v i n n í spoločne a nerozdielne zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov
predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR k rukám predbežného správcu: Ing. Vladimír Besler, so sídlom
kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1516, na č. ú.: SK31 7500 0000 0040 0738 7066, do 3
dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 22.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094796
Spisová značka: 9OdK/85/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Martin Bajtoš, narodený: 05.01.1983,
bytom: Tatranská 188/110, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Bajtoš - PRO-PLAST, s
miestom podnikania: Tatranská 110, 053 11 Smižany, IČO: 41689771 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
19.10.2009 o určenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 07.10.2019, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Anna Schvarczová, bytom:
Kluknava 286, 053 51 Kluknava, doručené správcovi dňa 14.10.2019 s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.10.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K094797
Spisová značka: 26K/20/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Agrostav SK s. r .o., v konkurze (predtým Agrostav SK s. r .o. v
likvidácii), so sídlom: Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 416 711, zast. likvidátorom: JUDr. Lenka Hričindová,
správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827 o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania
takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 5/1 a
5/2 v celkovej výške 203,44 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávok priamo týka, do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 23.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094798
Spisová značka: 26K/8/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOMIREX s. r. o., so sídlom: Opatovská
cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420 o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, značka
správcu: S996.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, zn. správcu: S1537.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 18.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K094799
Spisová značka: 30OdK/211/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Július Szabó, nar. 12.5.1949, bytom Štefánikova 1751/24,
943 01 Štúrovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
01 Štúrovo.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Július Szabó, nar. 12.5.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany,
značka S1553.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Július Szabó, nar. 12.5.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943
01 Štúrovo, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých
vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Július Szabó, nar. 12.5.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, tak,
že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Július Szabó, nar. 12.5.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.10.2019 vedený pod položkou registra 1563/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K094800
Spisová značka: 32K/28/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Dušan Matejka, nar. 07.08.1968, bytom
Závada 221, 955 01 Závada, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, o
odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K094801
Spisová značka: 32NcKR/27/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Branko Sasko,
nar. 07.06.1973, bytom Šafárikova 739/16, 951 01 Vráble, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka Branko Sasko, nar. 07.06.1973, bytom Šafárikova 739/16, 951 01 Vráble od pohľadávok, ktoré
vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 01.12.2015 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 22.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K094802
Spisová značka: 32K/6/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anemo s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom
Čerešňová 223/45A, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany, IČO: 45 489 629, ktorého správcom je LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32K/6/2018- 190 zo dňa 2.8.2018 na majetok úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Anemo, s.r.o. ,, v konkurze“ so sídlom Čerešňová 223/45A, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany, IČO: 45 489 629 z r
u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 23.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K094803
Spisová značka: 4OdK/17/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ivan Badžo, nar. 7.10.1982, trvale bytom Stráne pod
Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Badžo, nar. 7.10.1982, trvale bytom Stráne pod Tatrami
122, 059 76 Stráne pod Tatrami,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: JUDr.
Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1648/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V Prešove, 17. októbra 2019
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2019
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K094804
Spisová značka: 5K/21/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCELSERVIS, spol.
s r.o. v konkurze, so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO:
34 115 391, správcom ktorého je JUDr. Ján
Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice o návrhu MB ADVISER, s.r.o., so sídlom Hurbanovo
námestie 6, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 144 956 na vstup do konkurzného konania
úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup MB ADVISER, s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 6, 811 03 Bratislava mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 144 956 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa MARFIN
S.R.L., Via Bresciani 16, Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, Talianska republika a to v celkovom rozsahu pohľadávok
vo výške 22.406,40 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K094805
Spisová značka: 1NcKR/16/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Pončák, nar. 30.06.1967, bytom Šebastovská
2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Vladimír Pončák, nar. 30.06.1967, bytom Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, o d d l ž
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094806
Spisová značka: 1K/8/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Cocuľa, bytom 090 11
Dubová 101, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS, s miestom podnikania
090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Martu Maruniakovú, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094807
Spisová značka: 1K/19/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
CW Inox, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Družstevná 25, Záhradné 082 16, IČO: 45 567 077, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so
sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/19/2017-125 zo
dňa 28.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 49.395,51 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2019

Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094808
Spisová značka: 1K/21/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
ARMALES, a.s., so
sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
voči úpadcovi, uznesením 1K/21/2017-295 zo dňa 22.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze
úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na
navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v
celkovej výške pohľadávok 4.136,77 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019
Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094809
Spisová značka: 1K/4/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Chemkostav
Trading, s.r.o. Humenné v konkurze, so sídlom Štefánikova 4, 066 01 Humenné, IČO: 36 443 182 správcom ktorého
je JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
uznesením 1K/4/2016-217 zo dňa 21.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na
navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v
celkovej výške pohľadávok 79.807,97 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2019
Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094810
Spisová značka: 1K/20/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Hrin,
nar. 31.03.1959, bytom 067 24 Lukačovce 73, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom
kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 o návrhu KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 247 85 199, právne zast.: ŠMÍDA advokátní
kancelář s.r.o., so sídlom Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, IČO: 014 35 400, konajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Ul. Svornosti
43, 821 09 Bratislava, IČO: 47 255 773, na vstup do konkurzného konania úpadcu uznesením 1K/20/2015-222 zo
dňa 15.07.2019 pripustil vstup KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7,
500 03 Hradec Králové, IČO: 247 85 199 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jaroslav Hrin, nar.
31.03.1959, bytom 067 24 Lukačovce 73 namiesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 1.202,17 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2019

Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094811
Spisová značka: 1K/54/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Špireng,
nar. 09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice, správcom ktorého je Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom
kancelárie Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice o návrhu KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 247 85 199, právne zast.: ŠMÍDA advokátní kancelář
s.r.o., so sídlom Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, IČO: 014 35 400, konajúca na území Slovenskej
republiky prostredníctvom ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Ul. Svornosti 43, 821 09
Bratislava, IČO: 47 255 773, na vstup do konkurzného konania úpadcu, uznesením 1K/54/2012-297zo dňa
23.07.2019 pripustil vstup KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500
03 Hradec Králové, IČO: 247 85 199 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jozef Špireng, nar. 09.08.1954,
bytom Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice namiesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 10.472,02 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2019

Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094812
Spisová značka: 1K/6/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JAS - EXPORT SNINA, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina, IČO: 36 456 276, správcom ktorého
je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu FACTOR ASSET
MANAGEMENT GROUP, a.s., so sídlom Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 851 996 na vstup do
konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol

návrh na vstup do konkurzného konania úpadcu doručený súdu dňa 14.06.2018 zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 21.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K094813
Spisová značka: 40K/22/2016
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Jalčová, nar.
01.06.1941, trvale bytom Koncová 168/30, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Ing.
Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, o žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu pre speňažovanie majetku, takto
rozhodol
Z á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri speňažovaní majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 225/2016 dňa 24.11.2016 pod
položkou č. 1. až 3. a to hnuteľného majetku úpadcu
1. Typ súpisnej položky majetku: Sklenené (tortové) podnosy na stopke 150 ks Stav: nepoužívané (predpokladaný
rok výroby 2005), Súpisová hodnota: 150,00 Eur, Spoluvlastnícky podiel: vo výlučnom vlastníctve úpadcu, Deň
zápisu: 18.11.2016.
2. Typ súpisnej položky majetku: Elektrické vyhrevné dosky OWEL 300 ks, Stav: nepoužívané (predpokladaný
rok výroby 2005), Súpisová hodnota 1 500,00 Eur, Spoluvlastnícky podiel: vo výlučnom vlastníctve úpadcu, Deň
zápisu: 18.11.2016.
3. Typ súpisnej položky majetku: FORD Transit, Celková suma: 220,00 Eur, Stav: rok výroby 1989, pojazdné bez
príslušných STK, Súpisová hodnota: 220,00 Eur, Spoluvlastnícky podiel: vo výlučnom vlastníctve úpadcu, Deň
zápisu: 18.11.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len predmet) za nasledovných podmienok:
I. Spôsob speňažovania: formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
v 1. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100 % súpisovej hodnoty predmetu,
v 2. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 50 % súpisovej hodnoty predmetu,
v 3. kole a ďalších kolách ponukového konania za najvyššiu ponuku.
II. Podmienky speňažovania:
Verejné ponukové konanie bude vyhlásené v Obchodnom vestníku SR v časti Konkurzy a reštrukturalizácie
najneskôr do 5 pracovných dní po zverejnení Oznámenia o uložení záväzného pokynu správcovi. Každé verejné
ponukové kolo bude trvať 10 dní. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárií správcu najneskôr tretí pracovný deň od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca vyhotoví úradný záznam, ktorý predloží na
vedomie zástupcovi veriteľov. Otváranie obálok je verejné. Správca vráti neúspešným záujemcom zaplatené
finančné prostriedky do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu
o predaji do 14 dní. Zmluva nenadobudne účinnosť skôr ako bude uhradená celá kúpna cena. Cena za predmet
verejného ponukového konania bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy a to pripísaním zvyšnej sumy na účet
úpadcu zriadeného za účelom konkurzu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynov správcu, správca má nárok na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10 % z uhradenej zálohy na kúpnu cenu, ktorá bude príjmom do
všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným účastníkom verejného ponukového konania sa záloha na kúpnu
cenu vráti do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk na číslo účtu, ktorý uvedú v predloženej ponuke. Všetky
náklady súvisiace s prevzatím podniku vrátane poplatkov za návrh na zápis zmien v katastri znáša úspešný
záujemca.
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
Verejné ponukové konanie bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, ďalej
bude zverejnené na úradnej tabuli správcu. Obhliadka predmetu predaja bude umožnená potenciálnym záujemcom
po dohode so správcom. Každý záujemca môže do verejného ponukového kola predložiť len jednu ponuku.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu minimálne vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny na číslo účtu
úpadcu zriadeného za účelom konkurzu. Ak úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu do 14 dní od
výzvy, alebo do verejného ponukového kola sa nikto neprihlási, bude dané kolo verejného ponukového konania
vyhlásené za neúspešné a bude vyhlásené ďalšie kolo verejného ponukového konania. Záujemca ktorý sa prihlási do
verejného ponukového konania podáva písomné ponuky. Ponuky je možné doručiť osobne alebo prostredníctvom
pošty správcovi v uzavretej obálke s uvedením odosielateľa, na adresu správcu s viditeľne označeným textom:
„KONKURZ“ 40K/22/2016 verejné ponukové konanie - NEOTVÁRA´T“. Správca prijatú obálku označí podacou
pečiatkou s uvedením dátumu prijatia obálky, číslom podania a podpisom. Predloženú ponuku nie je možné meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Do ponukového konania
nemožno zahrnúť ponuku, ktorá bola predložená po lehote určenej v podmienkach verejného ponukového konania.
Podaním ponuky účastník verejného ponukového konania potvrdí, že sa s predmetom verejného ponukového
konania oboznámil, je mu dostatočne známy stav predmetov verejného ponukového konania, preberá ich v stave v
akom stoja a ležia a akceptuje, že správca nezodpovedá za žiadne vady predmetu verejného ponukového konania.
Predkladateľ ponuky nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou vo verejnom ponukovom konaní,
nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou vo verejnom ponukovom konaní nevzniká ani účastníkovi, ktorý vo
verejnom ponukovom kole zvíťazil.
IV. Obsah ponuky:
Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu na adresu Námestie slobody 1618/9, 020 01 Púchov. V
predloženej ponuke musí byť uvedené označenie záujemcu, v prípade právnických osôb obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo, v prípade fyzických osôb - podnikateľov meno priezvisko, obchodné meno, daňové identifikačné
číslo, bydlisko a miesto podnikania, v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov meno a priezvisko, bydlisko a rodné
číslo. V ponuke musí byť tiež uvedená spisová značka: 40K/22/2016, označenie konkurzného spisu 40K/22/2016 S
1372, označenie úpadcu Mária Jalčová, označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny v eurách, aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu, nie starší ako 30
dní odo dňa podania ponuky, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu, doklad
preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet úpadcu zriadeného za účelom konkurzu vo výške minimálne
10 % z ponúkanej kúpnej ceny, vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 10 % z uhradenej
zálohy na kúpnu cenu. v prospech všeobecnej podstaty. Zmluvnú pokutu vo výške 10 % z uhradenej zálohy na kúpnu
cenu v prospech všeobecnej podstaty zaplatí aj záujemca, ktorý ako víťaz verejného ponukového konania neuzavrie
kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej správcom: Prílohu predloženej ponuky do vyhláseného
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ponukového konania bude aj vyhlásenie záujemcu, že si nebude nárokovať žiadne úroky a ani iné príslušenstvo zo
zaplatenej zálohy počas trvania ponukového konania, a to až do jej vrátenia alebo do započítania do kúpnej ceny,
číslo účtu na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní
neúspešný, vyhlásenie záujemcu, že nemá voči úpadcovi žiadne záväzky. Ponuka musí byť datovaná a riadne
podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi záujemcami v zmysle výpisu z Obchodného registra.
V. Vyhodnotenie ponúk:
Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil podmienky súťaže a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú správcovi predložené zhodné ponuky, správca vyzve konkrétnych záujemcov na
zvýšenie ponúk, v tomto prípade sa víťazom verejného ponukového konania stane ten záujemca ktorý v správcom
určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť
záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie. Víťaz verejného ponukového konania bude vyzvaný na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí v súťaži neuspeli, bude táto skutočnosť oznámená správcom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K094814
Spisová značka: 40K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Cmarko, nar.
26.9.1981, trvale bytom 972 05 Sebedražie, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so
sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Peter Cmarko, nar. 26.9.1981, trvale bytom 972 05 Sebedražie sa zrušuje po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K094815
Spisová značka: 40K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Cmarko, nar. 26.9.1981, trvale bytom 972 05
Sebedražie, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Peter Cmarko, nar. 26.9.1981, trvale bytom 972 05 Sebedražie, na povolenie oddlženia
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sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).

Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K094816
Spisová značka: 28K/65/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PTG, s.r.o. v konkurze
so sídlom Nám. Slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO 36 326 747, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan Divko, M.B.A.
so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu PTG, s.r.o. v konkurze so sídlom Nám. Slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO
36 326 747 sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi JUDr. Mgr. Dušan Divko, M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1227 sa priznáva odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty vo výške 422,70 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
pohľadávka nebola čo i len z
časti uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 23.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K094817
Spisová značka: 38K/46/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský, nar.
17.04.1955, trvale bytom Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Martina Poláčková
so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu obchodnej spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (predtým
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Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vo výške 14 387,96 eur, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 233 až 235.
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 podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 23.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K094818
Spisová značka: 38R/3/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka HotFer, spol. s r.o. so sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03
Myjava, IČO 44 694 474, Slovenská republika, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka HotFer, spol. s r.o. so
sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03 Myjava, IČO 44 694 474, Slovenská republika, takto
rozhodol
Z a č í n a sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi HotFer, spol. s r.o. so sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03
Myjava, IČO 44 694 474, Slovenská republika.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 23.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K094819
Spisová značka: 6K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966,
trvale bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov tak, že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 7.069,05 eur sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate vo výške 1.124,46 eur:
a) paušálna odmena do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur,
b) odmena správcu z výťažku vo výške 64,05 eur,
c) náklady konkurzu (bankové poplatky) vo výške 297,94 eur,
d) náklady konkurzu (cestovné) vo výške 44,59 eur,
e) súdny poplatok vo výške 14,00 eur,
f) predpokladané náklady (bankové poplatky) vo výške 40,00 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 5.944,59 eur nasledovne:
a) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, vo výške 378,83 eur,
b) Poštová banka, a.s. vo výške 2.368,72 eur,
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c) Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 650,79 eur,
d) BENCONT COLLECTION, a. s. vo výške 1.694,88 eur,
e) PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 851,46 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K094820
Spisová značka: 7K/4/2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SVC s.r.o., so sídlom Nová 335/26, 010
01 Žilina, IČO: 36 406 988, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu: S1436, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z. z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním
vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. musia obsahovať
zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže
podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
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V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 23.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K094821
Spisová značka: 3K/21/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GREG-TRANS, s.r.o., so sídlom 023 12
Svrčinovec 930, IČO: 36 395 366 uznesením 3K/21/2008-446 zo dňa 24.9. 2019 povolil vstup nového veriteľa:
Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.)
, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej výške 61,74 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 8.1 a 8.2. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 18.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 23.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K094822
Spisová značka: 7K/4/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SVC s.r.o., so sídlom Nová 335/26, 010
01 Žilina, IČO: 36 406 988, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu: S1436, takto
rozhodol
Poukazuje
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur na
účet správy podstaty.
Upravuje
učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur, zložený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 09.05.2019, vedený pod položkou registra 12/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z./.
Okresný súd Žilina dňa 23.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K094823
Spisová značka: 8K/15/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Benlux SK s.r.o., so sídlom Kollárova
90, 036 01 Martin, IČO: 36 378 747, správcom ktorého je: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010
01 Žilina, IČO: 44 434 774, v časti o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
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Priznáva
správcovi BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.370 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K094824
Spisová značka: 4R/1/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO:
31 561 748 uznesením 4R/1/2012-2947 zo dňa 23.9. 2019
prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807
484, v celkovej výške 80.409,08 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 372 až 374,
375a až 375e a 608 až 609, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 23.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K094825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LANDER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plynárenská 4 / 0, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 781 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca oznamuje, že v nasledovných súisových zložkách zmenil súpisové zložky nasledovne:

Oddelená podstata
Zabezpečený veriteľ 1. v poradí: Tatra banka, akciová spoločnosť, pre pohľadávky č. 200 a 201 v zozname pohľadávok
Zabezpečený veriteľ 2. v poradí: VÚB Leasing, a.s., pre pohľadávky č. 190-197 v zozname
pohľadávok
Názov
KÚ

Č.
LV

Parc.
číslo

Súpisová
Súp. Spol.
hodnota /
č.
podiel
Eur

Číslo Druh

Štát Obec

271 Rodinný dom

SR Borinka Borinka 1078 1278/12 338

1/1.

329300

Deň
zápisu

Dôvod zápisu

Údaje 3. osoby

majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu
majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu
majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu
majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu
majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu

Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970
Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970
Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970
Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970
Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970

272

pozemok - trvalé
SR Borinka Borinka 1078 1278/4
trávanté porasty

1/1.

3730

273

pozemok - trvalé
SR Borinka Borinka 1078 1278/5
trávanté porasty

1/1.

4242

274

pozemok - trvalé
SR Borinka Borinka 1078 1278/7
trávanté porasty

1/1.

39793

275

pozemok - orná
SR Borinka Borinka 1078 1278/9
pôda

1/1.

75574

1/1.

24212

majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu

Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970

1/1.

51131

majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu

Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970

1/1.

9143

majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu

Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970

1/1.

55016

majetok 3. osoby
3.1.2012 zabezpečujúci
záväzok úpadcu

Iveta Hamplová, 900
32 Borinka 338, nar.
13.10.1970

pozemok zastavané
276
plochy a
nádvoria
277

pozemok - trvalé
SR Borinka Borinka 1078 1279/1
trávanté porasty

pozemok zastavané
278
plochy a
nádvoria
279

SR Borinka Borinka 1078 1278/12

SR Borinka Borinka 1078 1279/6

pozemok - trvalé
SR Borinka Borinka 1078 1279/10
trávanté porasty

K094826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boršošová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2476/1A 1A, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/287/2019 S1224
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/287/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005, o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola správcovi doručená súhrnná prihláška 38 nezabezpečených pohľadávok,
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok. Veriteľ prihlásenej pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874; právny dôvod: predpis poistného za príslušné
obdobia; Celková prihlásená suma: 1.493,63 €. Ing. Eduard Hyránek, PhD., správca.

K094827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boršošová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2476/1A 1A, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/287/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/287/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
oddelenej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K094828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boršošová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2476/1A 1A, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/287/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/287/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
všeobecnej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.
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K094829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KA Invest, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 816
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2018 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/42/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Správca Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851
01 Bratislava, vyhlasuje tretie kolo dražby majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty úpadcu. Ide
o opakovanú dražbu.
Dražobník/Navrhovateľ dražby:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu KA Invest, s.r.o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 876 816
Dátum konania dražby:

27.11.2019

Čas otvorenia dražby:

10:30 hod.

Miesto konania dražby:

Notárske spoločenstvo, Mgr. Marian Kováč, Zámocká 6, 811 01 Bratislava

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území: Turčianske Teplice, obec: Turčianske Teplice, okres:
Turčianske Teplice, evidované na liste vlastníctva č. 2165, v spoluvlastníckom podiele 1/1:
1. Pozemky – parcely registra C, a to parcela číslo 1201/7, výmera: 963 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, parcela číslo 1201/12, výmera: 1.464 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
2. Stavby – popis stavby: výrobná hala, vybudovaná na parcele číslo 1201/7, druh stavby: iná budova, bez
súpisného čísla; popis stavby: výrobná hala vybudovaná na parcele číslo 1201/12, druh stavby: iná
budova, bez súpisného čísla.
Označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Stavba má charakter prevádzkovej budovy. Objekt slúžil ako výrobné priestory podniku Tatra nábytok z roku
1948. Prístavba je z roku 1955. Dvojpodlažná budova 2xNP bez podzemného podlažia. Konštrukčná výška je
4,080-4,029m a svetlá v 1NP 3,520m a v 2NP 4,007m. Ide o ucelený prevádzkový systém horizontálne prepojený
vnútornými dverami a schodiskom. Základy stavby sú jednoduché základové pásy z betónu s vodorovnou
izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú monolitické stĺpy s prievlakmi a prekladmi, nesú rebrovaný
monolitický strop 2NP a povaly. Výplňové murivo je samonosné. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové
preklady a prievlaky. Strecha je sedlová, krytina je pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie sú pozinkovaný
plech. Okná sú jednoduché kovové výkladce, a dvere plné hladké drevené a plechové. V sociálnych priestoroch
sú keramické obklady stien, WC a sprcha pre mužov a ženy. Podlahy sú prevažne cementové a v sociálnych
priestoroch keramické. Elektroinštalácia je svetlená i motorická. Vzduchotechnika je poškodená, zostalo len torzo
ventilačných kanálov bez jednotiek. Vykurovanie budovy bolo ústredné s kotlom na drevo a uhlie, dnes
demontované.
Stav predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Stavba je nefunkčná a v súčasnosti neužívaná, zdevastovaná, zateká. Vykurovanie, vetranie a elektrika je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v nevyhovujúcom stave.
Opis práv a záväzkov na predmete dražby:
Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez záložných práv.
V zmysle ust. § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
Na LV. č. 2165 sú t.č. evidované nasledovné ťarchy:
Z 1043/2012 - Rozhodnutie č. 9101501/5/3160220/2012/BH na zriadenie záložného práva v prospech Daňového
úradu Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom
záložného práva bez súhlasu správcu dane na pozemky KN-C parc.č. 1201/7, 1201/12 a stavby výrobná hala bez
súp. čísla na pozemku KN-C parc.č. 1201/7, výrobná hala bez súp. čísla na pozemku KN-C parc.č. 1201/12 v
podiele 1/1-ina.-č.z. 373/12 - Z 66/2014-Rozh. č. 9101503/5/126956/2014/BH - čiastočné zrušenie ZP.
Z 260/2014 - Zriaďuje sa záložné právo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 99/2014
v prospech správcu dane Mesto Turčianske Teplice, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať so zálohom bez
súhlasu správcu dane (nehnuteľnosti nesmie predať, scudziť, ani inak zaťažiť), a to na nehnuteľnosti - výrobná
hala bez súpisného čísla, postavená na pozemku C-KN p.č. 1201/7 a pozemok C-KN p.č. 1201/7 v podiele 1/1ina.
Z 295/2014 - Zriadenie záložného práva č. 9101503/5/1023545/2014/BH v prospech Daňového úradu Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava 5, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez
súhlasu správcu dane na výrobné haly postavené na pozemkoch C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 a na pozemky CKN
p.č. 1201/7 a 1201/12 v podiele 1/1-ina.
Z 472/2014 - Zriadenie záložného práva č. 9101503/5/2467852/2014/Poru v prospech Daňového úradu
Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava 5, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného
práva bez súhlasu správcu dane na výrobné haly postavené na pozemkoch C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 a na
pozemky CKN p.č. 1201/7 a 1201/12 v podiele 1/1-ina.
Z 525/2014 - Zriadenie záložného práva č. 9101503/5/2467852/2014/Poru v prospech Daňového úradu
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi AQUA INVEST SLOVAKIA,
s.r.o., IČO: 35 876 816, nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, na výrobné haly
postavené na pozemkoch C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 a na pozemky C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 v podiele 1/1ina.
Z 546/2014 - Zriadenie záložného práva č. 9101503/5/2965279/2014/Poru v prospech Daňového úradu
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi AQUA INVEST SLOVAKIA,
s.r.o., IČO: 35 876 816, nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, na výrobné haly
postavené na pozemkoch C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 a na pozemky C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 v podiele 1/1ina.
Z 551/2014 - Zriadenie záložného práva č. 9101503/5/3036023/2014/Poru v prospech Daňového úradu
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, ktorý zakazuje daňovému dlžníkovi AQUA INVEST SLOVAKIA,
s.r.o., IČO: 35 876 816, nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, na výrobné haly
postavené na pozemkoch C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 a na pozemky C-KN p.č. 1201/7 a 1201/12 v podiele 1/1ina.
Z 269/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1907/2014-7,
súdnym exekútorom: JUDr. Ing. Jozef Štorek, EÚ Nové Zámky, Bezručova 16, poverený na vykonanie exekúcie v
prospech oprávneného: Gutte, s.r.o., Vrbová 3093/13, Kolárovo, IČO: 34113100 v neprospech povinného: KA
Invest, s.r.o., Obchodná 53, Bratislava, IČO: 35876816 na pozemok KN-C parc.č. 1201/7; 1201/12 a stavbu
výrobná hala na pozemku KN-C parc.č. 1201/7 a stavbu výrobná hala na pozemku KN-C parc.č. 1201/12 v
podiele 1/1-ina - záznam zo dňa: 20.03.2015 - číslo zmeny: 126/15
Z 153/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nhnuteľnosť č. EX 6020/14 súdnym
exekútorom JUDr. Andrea Ondrejková, EÚ so sídlom Vrútocká 12, Bratislava, poverená na vykonanie exekúcie v
prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831, Bajkalská 29/A, Bratislava, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprospech povinného: Ka Invest, s.r.o., IČO: 35 876 816 [Aqua Invest Slovakia] na pozemok KN-C parc.č.
1201/7; 1201/12 a stavby výrobná hala bez súpisného čísla na pozemku KN-C parc č. 1201/7, výrobná hala bez
súpisného čísla na pozemku KN-C parc.č. 1201/12 v celosti - záznam zo dňa: 18.02.2016 - číslo zmeny: 237/16
Z 434/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 182/2016,
súdnym exekútorom: JUDr. Alena Szalayová, EÚ so sídlom P. Jilemnického 1, 934 01 Levice, poverená na
vykonanie exekúcie v prospech oprávneného: MATACO - Junior, s.r.o., Ul. roľníckej školy 4600, 945 01 Komárno,
IČO: 36562912, v neprospech povinného: AQUA INVEST SLOVAKIA, s.r.o. [KA Invest, s.r.o.,] na pozemky KN-C
parc.č. 1201/7; 1201/12; výrobnú halu na pozemkoch KN-C parc.č. 1201/7; 1201/12 v podiele 1/1 - záznam zo
dňa 09.05.2016 - číslo zmeny 475/16
Z 634/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.
EX 422/2016, súdnym exekútorom: JUDr. Ing. Jozef Štorek, EÚ so sídlom Bezručova 16, Nové Zámky, poverený
na vykonanie exekúcie v prospech oprávneného: Gutte, s.r.o., Vrbová 3093/13, Kolárovo, IČO: 34113100 v
neprospech povinného: KA Invest, s.r.o., Obchodná 53, Bratislava,[AQUA INVEST SLOVAKIA s.r.o., Horný dvor
6, Bernolákovo] IČO: 35876816 na pozemok KN-C parc.č. 1201/7; 1201/12; stavbu výrobná hala na pozemku KNC parc.č. 1201/7; stavbu výrobná hala na pozemku KN-C parc.č. 1201/12 v podiele 1/1-ina – záznam zapísaný
dňa 11.07.2016 - číslo zmeny 573/16
Odhadná alebo zistená cena:
Cena predmetu dražby je stanovená
dvestosedemdesiatjedentisíc eur)
Najnižšie podanie:

znaleckým

posudkom

vo

výške

271.000

EUR

(slovom:

162.600 EUR

Minimálne prihodenie:

1.000 EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

30.000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostným prevodom resp. vkladom na bankový účet Dražobníka/Navrhovateľa IBAN SK54 3100
0000 0030 3029 5018 vedený v Prima banka a.s., s uvedením variabilného symbolu (VS), ktorým je IČO
resp. rodné číslo účastníka dražby. Do správy pre prijímateľa uveďte: „Dražobná zábezpeka“; alebo
2. V hotovosti k rukám dražobníka v mieste konania dražby; alebo
3. Formou bankovej záruky; alebo
4. Do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu (originál), alebo potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet
Dražobníka/Navrhovateľa v hotovosti, alebo osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky,
alebo banková záruka (originál).
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník/Navrhovateľ vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby
alebo upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6.640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení
dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vydražením najneskôr 15 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu
Dražobníka/Navrhovateľa SK54 3100 0000 0030 3029 5018, vedený v Prima banka a.s. s uvedením VS: IČO
resp. r.č. vydražiteľa.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch, pričom prvá obhliadka sa uskutoční dňa 18.11.2019
o 10:00 hod. a druhá dňa 19.11.2019 o 10:00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom písomnom
ohlásení záujemcu na emailovej adrese schultzova@schultzova.sk najneskôr 48 hodín pred určeným termínom
obhliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Notárske spoločenstvo, Mgr. Marian Kováč, Zámocká 6, 811 01 Bratislava
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona č. 527/2002 Z.z., môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia
so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby (žalobca), je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil
dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
V Bratislave, dňa 24.10.2019
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca

K094830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nátan Mihalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2477/3A, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/253/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/253/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/253/2019 zo dňa 10.09.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Nátan Mihalovič, nar.
07.12.1974, trvalý pobyt: Osuského 2477/3A, 851 03 Bratislava.
Správca vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise nasledovne:
por.
číslo

1

typ súpis.
zložky
popis súpisovej zložky
stav
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, rok výroby
2000, VIN:
hnuteľná
TMBPB16Y4Y3040359, typ motora AME, zdvihový objem valcov: 1397 cm3, farba: primeraný
vec
zelená, karoséria: AB HATCHBACK 5DV.
veku

spoluvl.
podiel
dlžníka

súpisová
hodnota

750,00 EUR 1/1

Podmienky ponukového konania:
1. záujemcovi bude po dohovore so správcom (e-mail: spravca.letkovsky@gmail.com, telefón: +421 2 55 57
45 97) umožnená obhliadka speňažovaného majetku,
2. záujemca svoju ponuku do ponukového konania predloží správcovi písomne v zalepenej obálke
označenej „8OdK/253/2019 S1378, ponukové konanie – neotvárať“, adresa pre doručovanie: JUDr.
Marek Letkovský, Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,
3. záujemca vo svojej ponuke uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH) a ponúkanú kúpnu cenu; dlžník nie je platiteľom DPH,
vzhľadom na uvedené sa navrhovaná kúpna cena z ponuky považuje za konečnú cenu bez navýšenia o
DPH,
4. lehota na predkladanie ponúk správcovi je 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku,
5. vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
6. záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk na účet správcu SK18 8330 0000 0042 0238 0142
zložiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 100% navrhovanej kúpnej ceny; záujemca platbu označí
variabilným symbolom 82532019 a poznámkou: „Fabia – zaloha“; podľa § 167p ods. 1 ZKR sa prihliada
iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu,
7. víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; v prípade,
že rovnakú kúpnu cenu ponúkne viac záujemcov, víťazom ponukového konania sa stane záujemca
určený žrebom správcu,
8. predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný podmienkami
tohto ponukového konania.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K094831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Mravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 8, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2017 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.
číslo

typ súpis. zložky popis súpisovej zložky

33

iná majetková
hodnota

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac
09/2019

53,26

1/1

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

41

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

K094832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Martin Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 983/45, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1958
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/366/2018 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/366/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 5. októbra 2018 Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
– Martin Tokár, nar. 5. októbra 1958, bytom Svätoplukova 983/45, 821 08 Bratislava, (ďalej len ako „dlžník“)
a ktorým bola spoločnosť BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, číslo
správcu: S1753, vymenovaná ako správca konkurznej podstaty dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 202/2018 dňa 18. októbra 2018.

Dňa 7. augusta 2019 správca v Obchodnom vestníku č. 151/2019 uverejnil oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 18. októbra 2019

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K094833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERNO Group k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/17/2017 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/17/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)
Na základe záväzného pokynu veriteľského výboru v zmysle Zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa
31.07.2019, zverejnená v OV č. 155/2019 dňa 13.08.2019, podľa § 83 ods.1 písm. a) ZKR, JUDr. Karol Kovár,
so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 37K/17/2017, na majetok úpadcu TERNO Group k.s., so sídlom Ivánska
cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 818 913 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1
písm. d) ZKR 3. kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej
zmluvy, za účelom speňaženia majetku všeobecnej podstaty – iná majetková hodnota – ochranné známky úpadcu
zapísaného v súpise majetku pod súpisovými zložkami: 8,9,10 s prednosťou ponúk na celý súbor.
I.
Predmet predaja
Súpis majetku všeobecnej podstaty doplnený a zverejnený v OV č.188/2018 dňa 28.09.2018

Číslo súpisovej zložky : 8
Druh súpisovej zložky : iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky : ochranná známka h*HYPERNOVA, kombinovaná, registrovaná Úradom
priemyselného vlastníctva pod číslom zápisu : 196951 dňa 15.10.2001, prihlásená dňa 20.09.1999 prihláškou č.
146107
Súčasný stav : platná
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy : 20.09.2019
Súpisová hodnota : 10.000 EUR
Deň zapísania : 17.09.2018
Dôvod zapísania : Výlučné vlastníctvo úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu podľa informácie z ÚPV

Číslo súpisovej zložky : 9
Druh súpisovej zložky : iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky : ochranná známka h*HYPERNOVA, kombinovaná, registrovaná Úradom priemyselného
vlastníctva pod číslom zápisu : 196952 dňa 15.10.2001, prihlásená dňa 20.09.1999 prihláškou č. 2392-99
Súčasný stav : platná
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy : 20.09.2019
Súpisová hodnota : 10.000 EUR
Deň zapísania : 17.09.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania : Výlučné vlastníctvo úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu podľa informácie z ÚPV

Číslo súpisovej zložky : 10
Druh súpisovej zložky : iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky : ochranná známka v znení HYPERNOVA, slovná, registrovaná Úradom priemyselného
vlastníctva pod číslom zápisu : 196953 dňa 15.10.2001, prihlásená dňa 20.09.1999 prihláškou č. 146106
Súčasný stav : platná
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy : 20.09.2019
Súpisová hodnota : 10.000 EUR
Deň zapísania : 17.09.2018
Dôvod zapísania : Výlučné vlastníctvo úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu podľa informácie z ÚPV
II.
Podmienky verejného ponukového konania
Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

2. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu s DPH v rámci príslušného kola verejného ponukového konania za súpisové
zložky (s prednosťou ponuky na celý súbor) speňažovaného majetku. Minimálna výška podania je
30% súpisnej hodnoty za každú jednotlivú položku speňažovaného majetku.

III.
Podmienky zloženia zábezpeky
Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 20 % z hodnoty každej jednotlivej položky uvedenej v Súpise
majetku všeobecnej podstaty o ktorú má záujem v prospech nižšie uvedeného účtu konkurznej podstaty
úpadcu:
Tatra banka a.s.
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4904 7920
Variabilný symbol: 37172017

Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s dátumom narodenia v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

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

44

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.
Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk
·
·
·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.
Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : PONUKOVÉ
KONANIE 3. KOLO – VŠEOBECNÁ PODSTATA - KONKURZ 37K/17/2017 – NEOTVÁRAŤ!“
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR, pričom
v posledný deň lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.
Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu
- fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb je to výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku všeobecnej podstaty
alebo celý súbor, doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.
V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.
Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách
(€).
Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.
Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku a taktiež svoje kontaktné údaje na
oznámenie výsledku ponukového konania (e-mail, číslo elektronickej schránky)
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk,
nebude sa na ňu prihliadať.
V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.
Správca môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.
Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu.

VI.
Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 7 pracovných dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví zápisnica.
Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní
odo dňa otvorenia obálok.
Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR
a záväzný pokyn veriteľského výboru.
Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejného ponukového konania.
Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia ponuky
s tým, že kúpna cena bude zaplatená v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k vyššie uvedeným
súpisovým položkám majetku všeobecnej podstaty prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným
zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek
nárokov na zľavu z ceny.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K094834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Glassa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6140/44, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/289/2019
S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/289/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súpisovej
položky
majetku
1

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
majetku
majetku
Iná majetková
hodnota

Obchodný
podiel

Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Verejný register

100% Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti SCOPULUS s.r.o.,
Eisnerova 44, Bratislava 841 07,
IČO: 36 359 041. 100%

100,- €

1/1

Obchodný register
Okresného súdu
Bratislava I

JUDr. Alexandra Molnárová.

K094835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Baraňovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/320/2019 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/320/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka č. 1:
hnuteľná vec - motorové vozidlo EČ BA727KX, Škoda Fabia Combi 6Y SEBKYX01FM5, VIN
TMBJC16Y854197854, súpisová hodnota neznáma, miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza neznáme, dôvod
zápisu: výsledok súčinnosti štátneho orgánu

Súpisová položka č. 2:
pohľadávka na poistné plnenie voči Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4,
Bratislava, z poistnej zmluvy č. 6518182731 - poistenie osôb individuálne životné, produkt Manager Kapitál, od
17.3.2004 do 17.3.2019, poistné plnenie vo výške 3132,55 EUR, súpisová hodnota 3132,55 EUR, dôvod zápisu:
výsledok poskytnutej súčinnosti

Súpisová položka č. 3:
pohľadávka na poistné plnenie voči Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4,
Bratislava, z poistnej zmluvy č. 6518250538 - poistenie osôb individuálne životné, produkt Manager Kapitál, od
27.3.2004 do 27.3.2019, poistné plnenie vo výške 815,24 EUR, súpisová hodnota 815,24 EUR, dôvod zápisu:
výsledok poskytnutej súčinnosti

V Bratislave, dňa 24.10.2019
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K094836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 256 184, správca
S 1755, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č. 1508/B,
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu oddelenej majetkovej podstaty nasledovne:
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava si
prihláškou pohľadávky s por. č. 1, ktorá bola do správcovskej kancelárie doručená dňa 09.12.2015 uplatnil:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis zabezpečovacieho práva (Prihlásené zabezpečovacie právo č. 1 a 2): Záložné právo k pohľadávkam,
ktoré vzniklo registráciou v NCRZP, JUDr. Dezider Ravluk, sp. zn.: NCRzp: 20038/2011, dátum a čas zápisu:
16.11.2011 16:47:35 a sp. zn.: NCRzp: 11821/2013, dátum a čas zápisu: 06.09.2013 o 14:47:24, Zmluva o
zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu a Mandátna zmluva č. 333/AUOC/11-ZZ/2 zo dňa 16.11.2011 a
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu a Mandátna zmluva č. 333/AUOC/11-ZZ/2a zo dňa
06.09.2013, za účelom zabezpečenia pohľadávky: 1.719.576,07 € s nasledujúcim právnym dôvodom vzniku:
Pohľadávka Veriteľa vznikla na základe zmluvy o úvere č. 333/AUOC/11 zo dňa 16.11.2011 v znení je Dodatkov
č. 1-10, a to neuhradením istiny, úrokov, úrokov z omeškania a zmluvných poplatkov (75,-Eur zarátaných do
istiny).
Prihlásená istina: 1.596.958,15 Eur
Prihlásené úroky: 91.483,78 Eur
Prihlásené úroky z omeškania: 31.134,14 Eur
Celkovo prihlásené: 1.719.576,07 Eur
Táto pohľadávka bola zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 209.
Záloh (totožný pre obe záložné zmluvy): všetky a tiež ktorákoľvek z pohľadávok Dlžníka voči svojim
obchodným partnerom (ďalej len „Poddlžník“) na zaplatenie peňažných prostriedkov, vrátane prípadného
príslušenstva týchto pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú: na základe alebo v súvislosti s akoukoľvek zmluvou
alebo dohodou uzatvorenou medzi Dlžníkom a Poddlžníkom, a to bez ohľadu na ich formu alebo spôsob vzniku;
na základe alebo v súvislosti so vznikom, trvaním alebo zánikom akéhokoľvek záväzkového vzťahu medzi
Dlžníkom a Poddlžníkom; na základe alebo v súvislosti so zmluvami, ktoré boli a budú uzatvorené medzi
Dlžníkom a Poddlžníkom okrem ktorejkoľvek pohľadávky Dlžníka voči Veriteľovi na peňažné prostriedky na
účet/účtoch vedený/vedených u Veriteľa ako aj pohľadávky Dlžníka voči Veriteľovi na výplatu zostatku po zániku
účtu/účtov.

Popis súpisovej zložky majetku:
Súpisová zložka majetku č. 6
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka – pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: S.Housing, s.r.o. (predtým OTV DEVELOPMENT, s.r.o.), Bernolákova 14/B, 97405 Banská Bystrica, IČO:
47324295
Nominálna hodnota pohľadávky: 2172600,00€
Právny dôvod vzniku: neuhradená kúpna cena z kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti zo dňa
19.07.2013, zavkladovaná pod V-4203/13, vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho - dlžníka povolený
dňa 23.07.2013. Podľa uvedenej zmluvy bola pohľadávka na kúpnej cene splatná najneskôr do 31.12.2015.
Pohľadávka sa stala splatnou v súlade s ust. § 46 ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. momentom vyhlásenia konkurzu
(29.10.2015).
Súpisová hodnota pohľadávky: 2172600,00€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu na pohľadávke: 1/1
Sporný zápis: NIE
Dôvod zaradenia do súpisu: pohľadávka úpadcu podliehajúce konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zápisu pohľadávky do súpisu: 25.10.2019

V Bratislave, dňa 25.10.2019
LEGATOs Recovery k.s.
správca úpadcu

K094837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danisová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Život 657, 930 38 Nový Život
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1991
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/219/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/219/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Kristína Danisová

K094838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1705/44, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1971
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/229/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ružena
Tóthová, Komenského 1705/44, 927 05 Šaľa - Veča, IČO: 43311903 / nar.: 22.04.1971 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ružena Tóthová

K094839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iatsyk Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 35, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/211/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/211/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Silvia
Iatsyk, Šterusy 40/-, 922 03 Šterusy, IČO: 37473191 /r.č.: / nar.: 07.09.1978 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Silvia Iatsyk

K094840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stasinka Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Grob 386, 925 17 Veľký Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/65/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/65/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Tibor
Stasinka, Veľký Grob 386/, 925 27 Veľký Grob, IČO: 43426271 /r.č.: / nar.: 26.03.1981 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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SKP, k.s., správca Tibor Stasinka

K094841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporoňa 1140, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/174/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/174/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Alžbeta
Molnárová, Nivy 1461/3, 927 05 Šaľa - Veča, IČO: /r.č.: / nar.: 06.12.1980 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Alžbeta Molnárová

K094842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Planková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švrčkov Jarok 145, 906 05 Podbranč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/238/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/238/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Zuzana
Planková, Švrčkov Jarok 145, 906 05 Podbranč, nar.: 14.08.1977 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Zuzana Planková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K094843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liďák Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlická 5 / 14, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/136/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/136/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, , správca dlžníka: Rudolf
Liďák, Pavlická 5/14, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 37502638 / nar.: 18.10.1979 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Rudolf Liďák

K094844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Szokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 224, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/320/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/320/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov *

Stav opotrebovanosti

Opel
Vectra

opotrebovaný interiér,
primerané veku

inak

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
úpadcu

2001

1/1

podiel Súpisová hodnota
VIN:
[EUR]
700

počet najazdených
km

W0L0JBF1911105235 308 000 km

K094845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szokol Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 224, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/320/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/320/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom osobného motorového vozidla
Názov *

Stav opotrebovanosti

Opel
Vectra

opotrebovaný interiér,
primerané veku

inak

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
úpadcu

2001

1/1

podiel Súpisová hodnota
VIN:
[EUR]
700

počet najazdených
km

W0L0JBF1911105235 308 000 km

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Ján Szokol – KONKURZ
– Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa
spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi,
nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu
v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej
subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej
osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom
ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v
Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom
rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi
výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania
obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne
žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie
kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného
ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej
zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od
skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená
bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje
svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa
vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia
platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom
na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky
náležitosti. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú
vylúčené. V Šali dňa 24.10.2019

K094846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 2643/15, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca dlžníka Emil Baláž, nar. 04.09.1980, trvale bytom Lúčky 2643/15, 909 01 Skalica, podnikajúceho pod
obchodným menom Emil Baláž, IČO: 43 238 564, s miestom podnikania Horská 2373/62, 909 01 Skalica,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.2016 týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo
dňa 14.12.2018 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej výpovede dlžnika zo dňa 17.04.2019
ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.,dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Emil Baláž, nar. 04.09.1980, trvale bytom
Lúčky 2643/15, 909 01 Skalica, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K094847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/66/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/66/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca dlžníka František Sedlák, nar. 15.03.1963, trvale bytom 921 01 Piešťany, podnikajúceho pod
obchodným menom František Sedlák - TOMA, IČO: 41 484 479, s miestom podnikania 935 29 Hronské Kľačany
121, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.08.2018 týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku
dlžníka zo dňa 19.12.2018 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej výpovede dlžnika zo dňa
10.05.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z.z.,dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka František Sedlák, nar. 15.03.1963, trvale
bytom 921 01 Piešťany, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K094848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Ďuroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.5.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/88/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/88/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca dlžníka Marian Ďuroš, nar. 10.05.1959, trvale bytom 920 01 Hlohovec, týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.02.2019 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej výpovede
dlžnika zo dňa 21.05.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č.
7/2005 Z.z.,dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marian Ďuroš, nar. 10.05.1959, trvale bytom
920 01 Hlohovec, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K094849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 1076/36, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/129/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/129/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Jana Jankovičová, nar. 30.12.1981, trvale bytom Jarmočná 1076/36, 920 01 Hlohovec, týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.09.2018 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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z osobnej výpovede dlžnika zo dňa 24.06.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.,dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jana Jankovičová, nar. 30.12.1981, trvale
bytom Jarmočná 1076/36, 920 01 Hlohovec, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K094850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Kovačičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 3618/91, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.8.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/181/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/181/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Silvia Kovačičová, nar. 12.08.1988, trvale bytom Ulica Hospodárska 3618/91, 917 01 Trnava,
týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 06.11.2018 priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, z osobnej výpovede dlžnika zo dňa 07.08.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.,dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Silvia Kovačičová, nar. 12.08.1988, trvale
bytom Ulica Hospodárska 3618/91, 917 01 Trnava, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K094851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Benkovszky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2441/44, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/191/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/191/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Robert Benkovszky, nar. 11.06.1966, trvale bytom Nová Ves 2441/44, Dunajská Streda,
podnikajúceho pod obchodným menom Robert Benkovszky – Beky, IČO: 33 937 672, s miestom podnikania Nová
Ves 2441/44, 929 01 Dunajská Streda týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.06.2019
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej výpovede dlžnika zo dňa 05.08.2019 ako i zo zisťovania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.,dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Robert Benkovszky, nar. 11.06.1966, trvale
bytom Nová Ves 2441/44, Dunajská Streda, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K094852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 490 / 1, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/288/2019 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/288/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Soňa Vajdová, nar.: 16.04.1985, bytom Školská ulica 490/1, 930 13
Trhová Hradská, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/288/2019,
týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávka veriteľa:
- Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, v sume celkovo 179,17 eur (z toho istina 179,17 eur).

K094853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovecká 64/4, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/212/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd Trnava uznesením sp. zn. 36OdK/212/2019 zo dňa 15.07.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Ján Spišiak, nar. 22.08.1958, bytom Hlohovecká 64/4, 925 53 Pata. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Uznesením súd tiež rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom kancelárie:
Robotnícka 79, 905 01 Senica.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2019 dňa 22.07.2019.
V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi Ján Spišiak sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden
veriteľ. 90-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok uplynula dňa 23.10.2019.
S poukazom na ustanovenie § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Ján Spišiak, nar. 22.08.1958, bytom Hlohovecká 64/4, 925 53 Pata, končím. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K094854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Žáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 5600/1, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/2/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn.: 36OdK/2/2019 zo dňa 15.01.2019, rozhodol o vyhlásení konkurzu na
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majetok dlžníka Katarína Žáková, nar. 03.03.1989, bytom Poľná 5600/1, 919 34 Biely Kostol. Uvedeným
uznesením súd rozhodol, že zbavuje dlžníka dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR)a to
v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurzu a v rozsahu dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (§ 168b ZKR).
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom
kancelárie: Robotníka 79, 905 01 Senica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 15/2019 dňa 22.01.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na oznámenie
správcu – „Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu“ zverejnené v Obchodnom vestníku č. 130/2019
z 09.07.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1) Zákona č.
7/2005 Zz. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len ako „ZKR“), končí konkurz na majetok dlžníka vyhlásený uznesením Okresného súdu v Trnave,
sp.zn.: 36OdK/2/2019 zo dňa 15.01.2019.
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenie § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený ma majetok dlžníka: Katarína Žáková, nar. 03.03.1989, bytom Poľná 5600/1, 919 34 Biely
Kostol, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu podľa § 167v ods. 4) ZoKR, zaniká funkcia správcu a zanikajú tiež účinky podľa
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.

§ 167b ods.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K094855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 24, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1979
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/307/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/307/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.09.2019 č. k.: 28OdK/307/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriela
Krátka, narodená 23.12.1979, trvale bytom: 906 34 Prievaly 24 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie
správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka
správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v súlade s ustanoveniami § 167j Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku
všeobecnej podstaty dlžníka: Gabriela Krátka, nar. 23.12.1979, 906 34 Prievaly 24
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A. POZEMKY :
Č.
súp.
Parcela
zložky
1.
2.

Druh
pozemku

Parcela registra „E“.č.
orná pôda
2679
Parcela registra „C“.č.
orná pôda
4779

Výmera LV č.

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1025 m2 243 Buková

Buková 1/432

0,90 EUR

234 m2 387 Buková

Buková 1/48

1,85 EUR

Trnave dňa 24.10.2017
DAREKON, k. s., správca S1806

K094856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 1032/51, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/98/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/98/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Iné zverejnenie
Na podanie č. K091905 zverejnenej v OV SR č. 200/2019 dňa 16.10.2019 sa neprihliada.
V Dun. Strede, 24.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K094857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iracký Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnočepeňská 3048 / 79, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/283/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/283/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správkyňa dlžníka Alexander Iracký, nar. 12.2.1986, trvale bytom Dolnočepeňská 3048/79, 926 01 Sereď, týmto
oznamujem v súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení, že som
zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku doručenú mi po uplynutí prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky R35
veriteľ: RECLAIM a.s., so sídlom Staromestská 3, Bratislava, IČO: 46 076 760
prihlásená suma: 15 545,26 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K094858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reich Dietmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čistonek 1441 / 27, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/241/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/241/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo
3.

Dátum
zápisu
zoznamu majetku

Názov hnuteľnej veci/súboru
Zadržaná časť mzdy dlžníka - zrážky zo mzdy
zamestnávateľom do vyhlásenia konkurzu – exekúcia.

vykonané

22.10.2019

do

Súpisná
Počet Hodnota
hodnota v €
v€
1

7987,03 7987,03

V Piešťanoch dňa 24.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Ing. Dietmara Reicha

K094859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Buchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkoblahovská 15, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/144/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Igor Buchta, nar. 31.10.1965, bytom 929 01 Dunajská Streda, podnikajúci
pod menom Igor Buchta, miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta 1491/15, IČO: 30
015 618, týmto v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 152/2019 zo dňa 8.8.2019 pod položkami č. 1 až č. 4 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky
samostatne) za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za jednotlivé položky majetku dlžníka, a to
nehnuteľností spísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
152/2019 zo dňa 8.8.2019 pod súpisovou položkou č. 1 až č. 4 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky
samostatne) nasledovne:
1. Pozemok, parc. č. 541, orná pôda, výmera 2291 m², register „E“, list vlastníctva č. 4957, obec Dunajská Streda,
katastrálne územie Dunajská Streda, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/5; súpisová hodnota 458,- eur
2. Pozemok, parc. č. 543, orná pôda, výmera 2575 m², register „E“, list vlastníctva č. 4957, obec Dunajská Streda,
katastrálne územie Dunajská Streda, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/5; súpisová hodnota 515,- eur
3. Pozemok, parc. č. 544, orná pôda, výmera 2921 m², register „E“, list vlastníctva č. 4959, obec Dunajská Streda,
katastrálne územie Dunajská Streda, štát SR, spoluvlastnícky podiel 7/30; súpisová hodnota 681,- eur
4. Pozemok, parc. č. 435/10, orná pôda, výmera 8632 m², register „E“, list vlastníctva č. 3510, obec Dunajská
Streda, katastrálne územie Malé Blahovo, štát SR, spoluvlastnícky podiel 2/15; súpisová hodnota 1.150,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

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

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 100 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK38 1111 0000 0068 8112 7243
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Buchta – záloha“

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

64

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz BUCHTA – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca dlžníka:
Igor Buchta, nar. 31.10.1965,
bytom 929 01 Dunajská Streda

K094860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišovská Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Selec 42, 913 36 Selec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/268/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/268/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka: Andrea Šišovská, nar. 16.05.1975, trvale bytom 913 36 Selec 42, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K094861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klobučníková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom ,, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/10/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/10/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka: Oľga Klobučníková, nar. 3.10.1946, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, v zmysle ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K094862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livinské Opatovce 62, 956 32 Livinské Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/126/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o tom, že hnuteľný majetok prestal podliehať konkurzu
V konkurze na majetok dlžníka Peter Kramár, nar. 2,6,1976, bytom Livinské Opatovce 62, PSČ 956 32 sa
uskutočnili 3 ponukové konania, v ktorých sa nepodarilo speňažiť hnuteľný majetok a to osobné motorové vozidlo
Alfa Romeo, červenej farby, VIN ZAR93200000077968, EČ PE470BH, rok výroby 1999. Vzhľadom k tomu
uvedené motorové vozidlo prestalo podliehať konkurzu.
Podľa § 167p ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.Z. ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ponukové konanie skončilo dňa 21.10.2019.
Ak žiaden z veriteľov neprejaví záujem o vyššie opísané motorové vozidlo, správca ukončí konkurz.
V Trenčíne, 22.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca
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K094863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EDEN, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 854 847
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/70/2012 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/70/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
A. Všeobecne o priebehu konkurzu - opis doterajšieho priebehu konkurzu
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka EDEN, s.r.o. so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
35 854 847 (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe Uznesenia
Okresného súdu Trenčín v konaní sp. zn.: 28K/70/2012 zo dňa 7. januára 2013 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré
bolo publikované v Obchodnom Vestníku č. 8/2013 dňa 11. januára 2013, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Súčasne som bola ustanovená do funkcie správcu.
V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca okamžite začal vykonávať všetky povinnosti stanovené mu
zákonom:
·
·
·
·
·
·

zverejnil oznam v OV kedy a kde možno nahliadnuť do správcovského spisu,
spracoval žiadosť o pripísanie nevyčerpaného preddavku zloženého dlžníkom,
podal OS TN I., II., III,.IV., v zákonných lehotách písomnú správu správcu,
dňa 15. apríla 2013 o 13:00 hod. sa konala v sídle správcu 1. schôdza veriteľov, ktorá schôdza nebola
uznášaniaschopná, a teda funkciu príslušného orgánu vykonáva Okresný súd Trenčín
predložil v lehote súdu I. a II. konečný zoznam pohľadávok
predložil Aktualizáciu konečného zoznamu pohľadávok dňa 24.06.2015, 15.02.2016, 11.05.2016,
10.5.2019

V konkurze si prihlásilo riadne prihláškami svoje pohľadávky celkovo 10 veriteľov, z ktorých veriteľov si 1 veriteľ
prihlásil zabezpečenú pohľadávku, na základe čoho bola vytvorená oddelená podstata pre veriteľa, ktorá
oddelená podstata zanikla v zmysle Rozsudku Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 36Cbi/29/2019, ktorým
rozhodnutím bola žaloba zamietnutá v spojení s Rozsudkom Krajského súdu Trenčín, sp. zn.:
8CoKR/12/2018, ktorý potvrdil Rozsudok súdu prvej inštancie.
1. ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu
osobne dňa 18.02.2013, 1PP, v celkovej výške 2.513.727,06,-€.
(Postúpenie pohľadávky z celkovej prihlásenej a zistenej sumy vo výške
100.000,00,-EUR na veriteľa
MARK CONSULTING s.r.o., Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO 45 332 631, Uznesenie Okresného súdu
Trenčín o povolení vstupu obchodnej spoločnosti MARK CONSULTING, s.r.o. do konkurzného konania ako
novému veriteľovi v časti pohľadávky pôvodného veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o. a to v rozsahu
časti pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č. 1-EEC-1 postúpenej vo výške 100.000,00,-EUR
z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 2.513.727,06,-EUR, Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.10.2015.)
Veriteľ ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944 podal žalobu
o určenie popretej pohľadávky, ktorá žaloba je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 36Cbi/29/2013
a na Krajskom súde Trenčín vedená pod sp. zn. 8CoKR/12/2018 súd rozhodol tak, že žalobu veriteľa zamietol
v celom rozsahu, čo následne potvrdil i Krajský súd v Trenčíne, právoplatné dňa 27.05.2019 - Prihlásená
pohľadávka veriteľa zostala popretá čo do zabezpečovacieho práva).
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2. Ladislav Zdút,
Pod Rovnicami 67, 841 01 Bratislava, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu osobne dňa
19.02.2013, 1 PP, v celkovej výške 962.299,45,-€
(Prihlásená pohľadávka veriteľa zostala v celom rozsahu popretá, a to čo do právneho dôvodu, výšky,
vymáhateľnosti, poradia, nakoľko veriteľ doručil dňa 27.04.2015 na OS TN späťvzatie žaloby na základe čoho
súd konanie zastavil, sp. zn. 36Cbi/33/2013, právoplatné a vykonateľné 25.11.2015.)
3. SLOV – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Mlynské Nivy 43,821 09 Bratislava, IČO 36 515 302, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu
osobne dňa 19.02.2013, 1 PP, v celkovej výške 2.893.978,71,-€
(Prihlásená pohľadávka veriteľa zostala v celom rozsahu popretá, a to čo do právneho dôvodu, výšky,
vymáhateľnosti, poradia v zmysle Rozsudku Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/35/2013-56 v spojení
s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 16CoKr/27/2015 súd rozhodol tak, že žalobu veriteľa zamietol
v celom rozsahu, čo následne potvrdil i Krajský súd v Trenčíne, právoplatné dňa 07.03.2016 a vykonateľné dňa
11.03.2016.)
4. COMMODITY JRT s.r.o. ( pôvodný veriteľ M – FACTOR, s.r.o.,)
Svätoplukova 21, 821 08 Bratislava, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu osobne dňa
21.02.2013, 1 PP, v celkovej výške 200,00,-€
(Uznesenie Okresného súdu Trenčín o povolení vstupu obchodnej spoločnosti COMMODITY JRT s.r.o. so
sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 46 428 640 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pôvodného
veriteľa M – FACTOR, s.r.o. a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 200,00,-EUR vedená v zozname
pohľadávok pod č. 4-MF-1, Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017.)
(Prihlásená pohľadávka veriteľa zostala v celom rozsahu popretá, a to čo do právneho dôvodu, výšky,
vymáhateľnosti, poradia v zmysle Rozsudku Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 28Cbi/2/2013 súd rozhodol tak, že
žalobu veriteľa zamietol v celom rozsahu, právoplatné dňa 03.01.2018.)
5. MAHERT INVESTMENT LIMITED,
Digenis Akritas Avenue, Office 303/8, Nicosia, Cyprus, zástupca veriteľa Marek ŠMIDA, advokát SAK č. licencie
5546, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie správcu dňa
21.02.2013, 11 PP, v celkovej výške 1.322.855,95,-€
(Prihlásená pohľadávka veriteľa zostala v celom rozsahu popretá, a to čo do právneho dôvodu, výšky,
vymáhateľnosti, poradia v zmysle Rozsudku Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 28Cbi/1/2013 v spojení
s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 16CoKr/19/2014 súd rozhodol tak, že žalobu veriteľa zamietol
v celom rozsahu, čo následne potvrdil i Krajský súd v Trenčíne, právoplatné dňa 28.07.2015 a vykonateľné dňa
01.08.2015.
6. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00 603 481, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie
správcu poštou dňa 25.02.2013, 1PP, v celkovej výške 1.377,91,-€
(Prihlásená pohľadávka veriteľa zostala v celom rozsahu popretá, a to čo do právneho dôvodu, výšky,
vymáhateľnosti, poradia, nakoľko, veriteľ doručil dňa 13.01.2014 na OS TN späťvzatie žaloby na základe čoho
súd konanie zastavil, sp. zn. 36Cbi/26/2013, právoplatné a vykonateľné 26.02.2014.)
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu poštou
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dňa 22.02.2013, 19PP, v celkovej výške 341,25,-€
(Prihlásená pohľadávka veriteľa zostala v celom rozsahu popretá, a to čo do právneho dôvodu, výšky,
vymáhateľnosti, poradia, veriteľ nepodal žalobu, a teda platí, že v zmysle § 32 ods. 10 č. 7/2005 ZKR: „Ak veriteľ
pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané poradie.)
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu poštou
dňa 21.05.2013, 11PP, v celkovej výške 378,71,-€
9. Ing. George Mac, ( pôvodný veriteľ Jana Mácová),
SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu poštou dňa 24.05.2013,
1PP, v celkovej výške 49.726,00,-€
(Uznesenie Okresného súdu Trenčín o povolení vstupu Ing. Gorge Mac, nar. 10.6.1969, Červeňova 19, 811
03 Bratislava do konkurzného konania ako novému veriteľovi pôvodného veriteľa Jana Mácová a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 49.726,-EUR vedené v zozname pohľadávok pod č. JM - 1, Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2019.)
10. SLOV – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Mlynské Nivy 43,821 09 Bratislava, IČO 36 515 302, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa
10.06.2016, 1 PP, v celkovej výške 2.897.674,36,-€ - veriteľ SLOV – ENERGIA CONSULTING s.r.o. si svoju
pohľadávku do konkurzu prihlásil dvakrát.
Správca v lehote na popretie a zistenie pohľadávky túto podrobne preskúmal a na základe uvedeného poprel
pohľadávku.
Veriteľ SLOV – ENERGIA CONSULTING s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava, IČO 36 515 302
podal žalobu o určenie popretej pohľadávky, ktorá žaloba je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
37Cbi/26/2016, veriteľ doručil dňa 19.02.2018 na OS TN späťvzatie žaloby na základe čoho súd konanie
zastavil, sp. zn. 37Cbi/26/2016, právoplatné dňa 06.04.2018.

B. Súpis majetku

V súlade s § 73 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca zabezpečil zistenie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi, pričom zistený
majetok spísal do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol v súdom stanovenej lehote zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 46/2013 dňa 6. marca 2013 a v ďalších následných doplneniach a zmenách.
Správca preradil súpisové zložky majetku zo všeobecnej podstaty do podstaty oddelenej, a to súpisové položky
majetku pod poradovým číslom súpisu 1./ - 4./, ktoré preradenie bolo publikované v OV č. 46/2013 dňa 6. marca
2013.
Na základe skutočností, že správcovi konkurznej podstaty boli dňa 27. novembra 2013 doručené do kancelárie
správcu Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát, ktoré boli podané na OS Trenčín dňa 22.
novembra 2013 správca pripísal poznámku o spornom zápise k súpisovým zložkám majetku pod por. č. 1./ - 4./,
ktoré zverejnenie bolo publikované v OV č. 235/2013 dňa 5. decembra 2013.
Správca následne vypracoval 2. Pripísanie poznámky o dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie majetku do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949 01
Nitra, ktoré zverejnenie bolo publikované o Obchodnom vestníku č. OV 17/2015 dňa 27. januára 2015.
Správca následne aktualizoval súpisovú položku majetku pod poradovým číslom 8/, a to lesné pozemky, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

70

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

správca vyradil z dôvodu neexistencie, v zmysle GP č. 51/2013, zostal len chybný zápis v katastri nehnuteľností,
následne na základe oznámenia skutočností správcom bol vykonaný zápis zhodný s reálnym stavom i v katastri
nehnuteľností vyznačený na LV č. 4320, ktoré bolo publikované v OV č. 62/2014 zo dňa 31. marca 2014.
Správca následne doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú položku majetku, ktoré doplnenie
bolo publikované v Obchodnom vestníku č. OV 53/2013 dňa
15. marca 2013.
Správca následne doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku, ktoré doplnenie bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. OV 191/2013 dňa
3. októbra 2013.
Správca následne doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú položku majetku, ktoré doplnenie
bolo publikované v OV č. 216/2014 dňa 11. novembra 2014.
Správca následne doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú položku majetku, ktoré doplnenie
bolo publikované v OV č. 209/2016 dňa 31. októbra 2016:
C. Speňaženie majetku úpadcu (položky 1-4 )
Správca dňa 16. apríla 2013 vypracoval pre príslušný orgán – Okresný súd Trenčín Žiadosť o uloženie záväzného
pokynu s návrhom správcu (položky pod poradovým číslom súpisu 1., 2., 3., 4.), ktorá bola príslušnému orgánu
zaslaná doporučene poštovou zásielkou dňa 16. apríla 2013.
Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – Okresný súd Trenčín, zo dňa 31. mája 2013,
doručené správcovi do kancelárie 5. júna 2013, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 108/2013 dňa 6. júna
2013, vyhlásil 1. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené
v OV č. 221/2013 zo dňa 15. novembra 2013.
Na základe skutočností, že správcovi konkurznej podstaty boli dňa 27. novembra 2013 doručené do kancelárie
správcu Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát, ktoré boli podané na OS Trenčín dňa 22.
novembra 2013 správca ako navrhovateľ dražby požiadal dražobníka o upustenie od dražby v zmysle § 19 ods. 1
písm. a) zák. o dobrovoľných dražbách s poukazom na ust. § 78 ods. 6 ZKR, ktoré upustenie od dražby bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. OV 233/2013 dňa 3. decembra 2013.
Následne správca pripísal poznámku o spornom zápise k súpisovým zložkám majetku pod por. č. 1./ - 4./, ktoré
zverejnenie bolo publikované v OV č. 235/2013 dňa 5. decembra 2013.
Správca následne vypracoval 2. Pripísanie poznámky o dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie majetku do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949 01
Nitra, ktoré zverejnenie bolo publikované o Obchodnom vestníku č. OV 17/2015 dňa 27. januára 2015.
Na základe skutočností, že boli právoplatne skončené všetky Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku
podstát (súpis. položky pod por. č. 1./-4./), správca vyhlásil 1. kolo dražby majetku, ktoré oznámenie súvisiace
s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené v OV č. 29/2016 zo dňa 12. februára 2016, dražba
majetku sa konala dňa 14. marca 2016 o 10:00 hod. Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil
žiadny záujemca a prvé kolo dražby konanej dňa 14. marca 2016 bolo vyhlásené ako neúspešné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 53/2016 zo dňa 17. marca 2016.
Správca vyhlásil 2. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo
zverejnené v OV č. 72/2016 zo dňa 15. apríla 2016. Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa zúčastnili dvaja
záujemcovia a druhé kolo dražby konanej dňa 13. mája 2016 bolo vyhlásené za úspešné. Úspešný vydražiteľ Ing.
Gustáv Laca, rod. Laca, zložil v deň konania dražby dražobnú zábezpeku vo výške 30.000,00,-€ v hotovosti
dražobníkovi a zvyšnú časť úhrady ceny dosiahnutej vydražením vo výške 450.000,00,-€ doplatil prevodom na
bankový účet dražobníka dňa 19. mája 2016.
Dňa 02. novembra 2016 správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktorého zostavenie bolo
zverejnené v OV č. 213/2016 dňa 07. novembra 2016. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Voči zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate boli podané námietky poradia pohľadávok proti podstate zo
dňa 5.12.2016, doručené do kancelárie správcu dňa 6.12.2016 v počte 11-krát.
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Uvedeným námietkam správca nevyhovel ani z časti, o čom zaslal vyjadrenie dňa 12.12.2016, ktoré bolo toho
istého dňa zaslané doporučene k rukám právneho zástupcu veriteľa JUDr. Danica Birošová.
Následným šetrením správcu bolo zistené, že právny zástupca veriteľa JUDr. Danica Birošová podala dňa
05.01.2017 na Okresný súd Trenčín – Žalobu o určenie poradia pohľadávok proti podstate, sp. zn. 37Cbi/1/2017.
Žaloby o určenie poradia pohľadávok proti podstate, vec vedená na Okresnom súde Trenčín, pod sp. zn.:
37Cbi/1/2017. Žaloba o určenie poradia pohľadávok proti podstate bola vzatá namietajúcim veriteľom späť.
Uznesenie o zastavení konania zo dňa 27. júla 2018, právoplatné dňa 16. októbra 2018.
Speňaženie majetku úpadcu (položky 5./ až 8./, 10/)
Správca dňa 16. apríla 2013 vypracoval pre príslušný orgán – Okresný súd Trenčín Žiadosť o uloženie záväzného
pokynu s návrhom správcu (položky pod poradovým číslom súpisu 5./, 6./, 7./ a 8./), ktorá bola príslušnému
orgánu zaslaná doporučene poštovou zásielkou dňa
16. apríla 2013.
Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – Okresný súd Trenčín, zo dňa 31. mája 2013,
doručené správcovi do kancelárie 5. júna 2013, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 108/2013 dňa 6. júna
2013, vyhlásil 1. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené
v OV č. 29/2014 zo dňa 13. februára 2014, 1. kolo dražby majetku sa konalo dňa 10. marca 2014 o 14,00 hod.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a prvé kolo dražby konanej
dňa
10. marca 2014 bolo vyhlásené ako neúspešné, ktoré bolo zverejnené v OV č. 50/2014 zo dňa 13.
marca 2014.
Nakoľko 1. kolo dražby bolo neúspešné, správca vyhlásil 2. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku
podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené v OV č. 51/2014 zo dňa 14. marca 2014. Dražby uvedeného
nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a druhé kolo dražby konanej dňa 25. marca 2014 bolo
vyhlásené ako neúspešné, ktoré bolo zverejnené v OV č. 62/2014 zo dňa 31. marca 2014.
Na základe skutočností, že 2. kolo dražby konanej dňa 25. marca 2014 bolo vyhlásené ako neúspešné, správca
vypracoval dňa 26. marca 2014 pre príslušný orgán – Okresný súd Trenčín Žiadosť o uloženie záväzného pokynu
s návrhom správcu pre 3. kolo dražby nehnuteľností (položky pod poradovým číslom súpisu 5./, 6./ a 7./), ktorá
bola príslušnému orgánu doručená osobne dňa 27. marca 2014.
Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – Okresný súd Trenčín, zo dňa 27. novembra 2014,
doručené správcovi do kancelárie 1. decembra 2014, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 231/2014 dňa 3.
decembra 2014, vyhlásil 3. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo
zverejnené v OV č. 248/2014 zo dňa 31. decembra 2014, 3. kolo dražby majetku sa konalo dňa 30. januára 2015
o 14,00 hod. Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a tretie kolo dražby
konanej dňa 30. januára 2015 bolo vyhlásené ako neúspešné, ktoré oznámenie o výsledku dražby bolo
zverejnené v OV č. 23/2015 zo dňa 4. februára 2015.
Nakoľko 3. kolo dražby bolo vyhlásené ako neúspešné, správca vyhlásil 4. kolo dražby. Oznámenie súvisiace
s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené v OV
č. 30/2016 zo dňa 15. februára 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a štvrté kolo dražby konanej dňa 14.
marca 2016 bolo vyhlásené ako neúspešné, ktoré oznámenie o výsledku dražby bolo zverejnené v OV č. 53/2016
zo dňa 17. marca 2016.
Na základe skutočností, že 4. kolo dražby konanej dňa 14. marca 2014 bolo vyhlásené ako neúspešné, správca
vypracoval dňa 14. marca 2016 pre príslušný orgán – Okresný súd Trenčín Žiadosť o uloženie záväzného pokynu
s návrhom správcu pre 5. a 6. kolo dražby nehnuteľností (položky pod poradovým číslom súpisu 5./, 6./ a 7./),
ktorá bola príslušnému orgánu doručená osobne dňa 14. marca 2016.
Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – Okresný súd Trenčín, zo dňa 24. mája 2016,
doručené správcovi do kancelárie 31. mája 2016, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 103/2016 dňa 30.
mája 2016, vyhlásil 5. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo
zverejnené v OV č. 134/2016 zo dňa
13. júla 2016, 5. kolo dražby majetku sa konalo dňa 18. júla 2016
o 9,00 hod.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa zúčastnil jeden záujemca a 5. kolo dražby konanej dňa 18. júla 2016
bolo vyhlásené za úspešné.
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Pokiaľ sa týka speňaženia položky súpisu pod por. č. 10./ Peňažná pohľadávka dlžníka ALFA Inžiniering, s.r.o.,
správca zaslal dňa 30. mája 2013 výzvu na zaplatenie pohľadávky – mimosúdnu pokonávku, na úhradu dlžnej
sumy určil lehotu 10 dní od doručenia výzvy. Dňa
2. júna 2013 bolo správcovi doručené vyjadrenie k výzve
na zaplatenie pohľadávky a následne dňa 2. augusta 2015 bola správcovi doručená Žiadosť o splátkový kalendár,
ktorej žiadosti správca vyhovel. Dlžník peňažnú pohľadávku uhradil na bankový účet zriadený pre účely
konkurzného konania v zmysle splátkového kalendára štvrťročnými splátkami.
Dňa 26. januára 2017 správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktorého zostavenie bolo
zverejnené v OV č. 21/2017 dňa 31. januára 2017. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť
čiastkový rozvrh výťažku. Voči zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli podané námietky poradia
pohľadávok proti podstate zo dňa 28.02.2017, doručené do kancelárie správcu dňa 02.03.2017 v počte 6-krát.
Uvedeným námietkam správca nevyhovel ani z časti, o čom vypracoval vyjadrenie dňa 07.03.2017, ktoré bolo dňa
08.03.2017 zaslané doporučene k rukám právneho zástupcu veriteľa JUDr. Danica Birošová.
Následným šetrením správcu bolo zistené, že právny zástupca veriteľa JUDr. Danica Birošová podala dňa
30.03.2017 na Okresný súd Trenčín – Žalobu o určenie poradia pohľadávok proti podstate, sp. zn. 36Cbi/9/2017.
Žaloba o určenie poradia pohľadávok proti podstate bola vzatá namietajúcim veriteľom späť. Uznesenie
o zastavení konania zo dňa 14. mája 2018, právoplatné dňa 13. júna 2018.
Dňa 11. júla 2019 správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate- Doplnenie č. 1, ktorého
zostavenie bolo zverejnené v OV č. 132/2019 dňa 11. júla 2019. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer
zostaviť Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Voči zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
boli podané námietky poradia pohľadávok proti podstate zo dňa 07.08.2019, doručené do kancelárie správcu dňa
07.08.2019, na základe čoho bolo správcom zaslané Vyjadrenie k podaným námietkam zo dňa 12.08.2019,
ktorým ani sčasti nevyhovel z dôvodu, že tieto už boli namietané v konaniach vedených Okresným súdom Trenčín
pod sp. zn.: 36Cbi/9/2017 a 37Cbi/1/2017, ktoré konania boli právoplatne skončené zastavením pre späťvzatie
Návrhu zo strany žalobcu. Žaloba podaná nebola.
D/ Speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:

1.Pozemok –parc. č. 3539/1 ( SZM č. 1)

41.760,00,-€

2.Pozemok – parc. č. 3539/2 ( SZM č.2)

50.064,00.-€

3.Pozemok parc. č. 3539/4 ( SZM č.3)

60.816, 00,-€

4.Stavba – súpisné číslo 1475 (SZM č.4)

327.360,00,- -€

5) Pozemok - ostatné plochy, parc. č. 3222/4 (SZM č. 5)

15.000,00,-€

6) Pozemok – ostatné plochy, parc. č. 3222/5 (SZM č. 6)

15.000,00,-€

7) Pozemok – ostatné plochy, parc. č. 3222/6 (SZM č. 7)

16.000,00,-€

8) Nespotrebovaný preddavok (SZM č. 9)

1.659,70,-€

9) Peňažná pohľadávka dlžníka ALFA Inžiniering, s.r.o. (SZM č. 10)

10.323,31,-€

10) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 16)

3,29,-€

11) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 17)

346,00,-€

12) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 18)

1,76,-€

13) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 19)

11,17,-€
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14) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 20)

49,40,-€

15) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 21)

3,87,-€

16) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 22)

8,50,-€

17) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 23)

3,87,-€

18) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 24)

3,87,-€

19) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 25)

4,61,-€

20) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 26)

4,42,-€

21) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 27)

13,00,-€

22) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 28)

4,42,-€

23) Iná majetková hodnota – platba za fotokópie zo spisu (SZM č. 29)

25,37,-€

24) Iná majetková hodnota – platba za fotokópie zo spisu (SZM č. 30)

5,78,-€

25) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 31)

3,13,-€

26) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH(SZM č. 32)

117,27,-€

27) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH (SZM č. 33)

16,67,-€

28) Pripísané úroky na konkurznom účte

43,24,-€

29) Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH

3,87,-€

30) Vrátené poistné

150,47,-€

Výťažok zo speňaženia spolu:

538.806,99,-€

E/ Výdavky tvorili:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

poštovné
paušálna odmena správcu do 1. sch. ver.
účtovníctvo
cestovné
telekomunikačné služby
paušálne výdavky VK §24b ods. d)
kancelárske potreby
nájomné
daň z nehnuteľností
vodné a stočné
kaucie
LOCK service, s.r.o, kľúče
parkovné
znalecký posudok JUDr. Ing. Plačko
poistenie nehnuteľností
bannery
geometrický plán
poplatky za dražbu + odmena draž. spol.
znalecké posudky + odborné vyjadrenie
reklamačný a propagačný materiál
JUDr. Válková – právne služby

110,20,-€
6.638,78,-€
11.800,00,-€
7.485,86,-€
682,00,-€
2.900,00,-€
492,77,-€
1.265,00,-€
2.922,81,-€
362,96,-€
4.550,00,-€
81,00,-€
11,50,-€
1.500,00,-€
1.113,09,-€
528,00,-€
1.548,00,-€
17.969,41,-€
2.580,00,-€
296,40,-€
1.266,05,-€
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26,27,-€
348,33,-€

SPOLU VÝDAVKY:

66.478,43,-€

F/ odmena zo speňaženia

56.910,77,-€

vypočítaná zo sumy 538.763,12,- ( 538.806,99 - 43,24,-Eur –kreditné úroky )
G/ súdny poplatok

1077,50,-€

Výpočet odmeny zo speňaženia:
Súp. zl.

Názov

Výťažok

PPP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.

Pozemok - parc. č. 3539/1
Pozemok – parc. č. 3539/2
Pozemok – parc. č. 3539/4
Stavba, súp. č. 1475
Vrátené poistné
Pozemok - parc. č. 3222/4
Pozemok – parc. č. 3222/5
Pozemok – parc. č. 3222/6
Nespotrebovaný preddavok
Peňažná pohľ. ALFA Inžiniering, s.r.o.
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – platba za fotokópie zo spisu
Iná majetková hodnota – platba za fotokópie zo spisu
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH
DPH 11/2016
Spolu

41.760,00,-€
50.064,00,-€
60.816,00,-€
327.360,00,-€
150,47,-€
15.000,00,-€
15.000,00,-€
16.000,00,-€
1.659,70,-€
10.323,31,-€
3,29,-€
346,00,-€
1,76,-€
11,17,-€
49,40,-€
3,87,-€
8,50,-€
3,87,-€
3,87,-€
4,61,-€
4,42,-€
13,00,-€
4,42,-€
25,37,-€
5,78€
3,13,-€
117,27,-€
16,67,-€
3,87,- €
538 763,75 €

5 278,39 €
6 315,45 €
7 684,92 €
41 376,17 €
0,00 €
1 901,28 €
1 901,28 €
2 020,94 €
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
0,00.- €
66.478,43 €

Odmena správcu
v%
v€
12%
4 377,79 €
12%
5 249,83 €
12%
6 375,73 €
12%
34 318,06 €
1%
1,50 €
13% 1 702,83 €
13% 1 702,83 €
13% 1 817,28 €
1% 16,60 €
13% 1 342,03 €
1%
0,03 €
1%
3,46 €
1%
0,02 €
1%
0,11 €
1%
0,49 €
1%
0,04 €
1%
0,09 €
1%
0,04 €
1%
0,04 €
1%
0,05 €
1%
0,04 €
1%
0,13 €
1%
0,04 €
1%
0,25 €
1%
0,05 €
1%
0,03 €
1%
1,17 €
1%
0,17 €
1%
0,04 €
56 910,77

K rozdeleniu pre veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k jednotlivým
súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu.
Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čistý výťažok vo výške 414 340,29 €.
I.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t. j. celkový výťažok
predstavuje sumu 538.806,99,-€, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej výške 124 466,70 €
(66 478,43 € + 1 077,50 € súdny poplatok + 56 910,77 € odmena zo speňaženia), predstavuje sumu 414 340,29
€.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie,
percentuálny podiel vypočítaný podľa pomeru výšky pohľadávky veriteľa k celkovému súčtu všetkých zistených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.
Veritelia s uznaným poradím E- iná pohľadávka budú uspokojení vo výške 100% uznanej pohľadávky. Veritelia s uznaným poradím D podriadená pohľadávka budú uspokojení vo výške 16,15 % uznanej pohľadávky.
Konečný rozvrh
Č. Veriteľ
Zistená pohľadávka
Zistené poradie % Uspokojenie
veriteľa
1.
Podriadená
ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
2.413.727,06 €
94,16
391 607,66 €
pohľadávka
Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944
2. MARK CONSULTING s.r.o., Haanova 14, 851 04 Bratislava,
Podriadená
100.000,00 €
3,90
16 144,50 €
IČO 45 332 631
pohľadávka
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
378,71 €
E
100
378,71 €
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370
4. Ing. George Mac, nar. 10.6.1969, Červeňova 19, 811 03
Podriadená
49.726,00 €
1,50
6 209,42 €
Bratislava
pohľadávka
SPOLU:
2 563 831,77 €
414 340,29 €

POUČENIE:
Správca určuje príslušnému súdu – Okresnému súdu Trenčín, ktorý vykonáva funkciu príslušného orgánu lehotu
30 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku od jeho doručenia.
JUDr.Miroslava Žitníková
správca

K094864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska Cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/495/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/495/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Renáta Kotlárová, nar. 02.09.1969, trvale bytom: Bakalárska 38/4, 971 01
Prievidza, týmto oznamuje doručenie prihlášky veriteľa - Mesto Prievidza, sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01
Prievidza, a to v celkovej výške 204,50 EUR.

JUDr. Otto Markech, správca

K094865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurianová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Kubíka 7/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2007 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2007
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci úpadcu Jana Ďurianová – RÉVIUM v konkurze, D. Kubíka 7/5, Prievidza sa nepodarilo speňažiť
v 4. kolách ponukového konania ani vymôcť v exekučných konaniach nasledujúce pohľadávky:
EX 458/2014 povinný Peter Suja, Jesenského 2/12, Prievidza

14.120,88 €

EX 459/2014 povinná Eva Václaviaková, A.Rudnaya 29/7,Pprievidza
IČO:043590721

25.067,15 €

EX 453/2014 povinný Ing. Ľubomír Fabian
Dúbravská 930/1, Prievidza, IČO: 37226690

8.065,59 €

EX 460/2014 povinný Tomáš Králik – Gastroservis
Hurbanovo nám. 1635, Bojnice

33.915,37 €

EX 852/2014 povinný Ing. Jana Karnetová – PIKONT
Belinského 8, Bratislava

145,97 €

Vzhľadom k tejto skutočnosti boli vyššie uvedené pohľadávky vylúčené zo súpisu so súhlasom veriteľského
výboru, funkciu ktorého vykonáva súd a to uznesením sp.zn. 36K/9/2007, právoplatným dňa 5.10.2019.
Podľa § 81 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.Z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) majetok vylúčený podľa § 81
odseku 1 ZKR správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod
majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Podľa § 81 ods. 5 ZKR prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia
jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa § 81 odseku 2 ZKR
neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu
V Trenčíne, 10.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K094866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642 / 8D, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/168/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/168/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Andrej Kroka, nar. 28.03.1972, trvale bytom: Ciglianska cesta 2642/8D,
971 01 Prievidza, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, a to v celkovej výške 339,29 EUR a jej zápis do zoznamu
pohľadávok.

JUDr. Otto Markech, správca

K094867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henzelová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinová 30, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/60/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Dušan Ažaltovič, so sídlom kancelárie Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn.: S1658, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Klaudia Henzelová, rod. Stankovičová, nar. 04.11.1981, trvale bytom Malinová 30, 972 13
Nitrianske Pravno, sp. zn. 38OdK/60/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v celkovej
sume 974,28,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Dušan Ažaltovič
správca konkurznej podstaty

K094868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vámoš Leonard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 431 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/390/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/390/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Leonard Vámoš, nar. 14.09.1970, trvale bytom
Ulica Š. Králika 431/21, 971 01 Prievidza týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01
Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na adrese:
azaltovic@azaltovic.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 376 167.
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V Trenčíne, dňa 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vámoš Leonard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 431 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/390/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/390/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Leonard Vámoš, nar. 14.09.1970, trvale bytom Ulica
Š. Králika 431/21, 971 01 Prievidza oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 38OdK/390/2019:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
je prihlásenú pohľadávku oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. S ohľadom na povinnosť uvedenú v § 32
ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. správca konkurznej podstaty poskytuje údaje platobného styku k
bankovému účtu, na účel zloženia kaucie z dôvodu popretia prihlásených pohľadávok iných konkurzných veriteľov
vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z. z. V príkaze na úhradu, v časti (v kolónke) označenej ako
doplňujúce informácie pre príjemcu platby, prosím nezameniteľným spôsobom identifikujte veriteľa popierajúceho
konkrétnu pohľadávku; veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera a uveďte spisovú značku konkurzu.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vámoš Leonard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 431 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/390/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/390/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Leonard Vámoš, nar. 14.09.1970, trvale bytom Ulica Š. Králika 431/21, 971 01 Prievidza (ďalej aj len ako
„dlžník“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 20.06.2019, sp. zn. 38OdK/390/2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2019
zo dňa 26.06.2019.
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor Leonard Vámoš, born on 14.09.1970, with permanent address at
Ulica Š. Králika 431/21, 971 01 Prievidza (hereinafter referred to as the „debtor“), I am obliged to inform
you with that resolution of the District Court Trenčín, proc. no. 38OdK/390/2019 dated on the 20th June
2019, bankruptcy was declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was published in the
Commercial Gazette Journal No. 122/2019 dated on the 26th June 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Gazette Journal shall be
considered. (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the BRA.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has
been canceled for the debtor's dishonest intention (§ 166c sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor
delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
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a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Gazette Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
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the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR. (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K094871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobolič Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/258/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/258/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO 35831154
Zástupca veriteľa: JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, Bratislava, IČO 37 927 795
Prihlásená suma celkom: 3944,66,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 13-IS-1
JUDr. Alojz Žitník – správca
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K094872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brusel František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajné 511, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864, správca konkurznej podstaty dlžníka:
František Brusel, nar. 16.04.1978, trvale bytom 916 16 Krajné - Matejovec 511, podnikajúci pod obchodným
menom František Brusel s miestom podnikania 916 16 Krajné - Matejovec 511, IČO 41 091 418, Slovenská
republika, spisová značka súdu: 40OdK/473/2018 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

V Púchove, dňa 24.10.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K094873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pračková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/368/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/368/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Tatiana Pračková, nar. 03.04.1986, trvale bytom
Považská Bystrica týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na adrese:
azaltovic@azaltovic.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 376 167.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
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JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pračková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/368/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/368/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Tatiana Pračková, nar. 03.04.1986, trvale bytom
Považská Bystrica oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 40OdK/368/2019:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
je prihlásenú pohľadávku oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. S ohľadom na povinnosť uvedenú v § 32
ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. správca konkurznej podstaty poskytuje údaje platobného styku k
bankovému účtu, na účel zloženia kaucie z dôvodu popretia prihlásených pohľadávok iných konkurzných veriteľov
vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z. z. V príkaze na úhradu, v časti (v kolónke) označenej ako
doplňujúce informácie pre príjemcu platby, prosím nezameniteľným spôsobom identifikujte veriteľa popierajúceho
konkrétnu pohľadávku; veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera a uveďte spisovú značku konkurzu.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pračková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/368/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/368/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Tatiana Pračková, nar. 03.04.1986, trvale bytom Považská Bystrica (ďalej aj len ako „dlžník“) oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.06.2019, sp. zn. 40OdK/368/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2019 zo dňa 19.06.2019.
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor Tatiana Pračková, born on 03.04.1986, with permanent address at
Považská Bystrica (hereinafter referred to as the „debtor“), I am obliged to inform you with that resolution
of the District Court Trenčín, proc. no. 40OdK/368/2019 dated on the 12th June 2019, bankruptcy was
declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was published in the Commercial Gazette
Journal No. 117/2019 dated on the 19th June 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Gazette Journal shall be
considered. (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the BRA.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
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Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has
been canceled for the debtor's dishonest intention (§ 166c sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor
delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
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b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Gazette Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR. (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K094876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šichmák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poriadie 23, 906 22 Poriadie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/385/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Šichmák, nar. 30.8.1981, trvale bytom 906
22 Poriadie 23 týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na adrese:
azaltovic@azaltovic.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 376 167.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka
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K094877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šichmák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poriadie 23, 906 22 Poriadie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/385/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Šichmák, nar. 30.8.1981, trvale bytom 906
22 Poriadie 23 oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 40OdK/385/2019:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
je prihlásenú pohľadávku oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. S ohľadom na povinnosť uvedenú v § 32
ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. správca konkurznej podstaty poskytuje údaje platobného styku k
bankovému účtu, na účel zloženia kaucie z dôvodu popretia prihlásených pohľadávok iných konkurzných veriteľov
vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z. z. V príkaze na úhradu, v časti (v kolónke) označenej ako
doplňujúce informácie pre príjemcu platby, prosím nezameniteľným spôsobom identifikujte veriteľa popierajúceho
konkrétnu pohľadávku; veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera a uveďte spisovú značku konkurzu.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šichmák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poriadie 23, 906 22 Poriadie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/385/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/385/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

90

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Michal Šichmák, nar. 30.8.1981, trvale bytom 906 22 Poriadie 23 (ďalej aj len ako „dlžník“) oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 17.06.2019, sp. zn. 40OdK/385/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 119/2019 zo dňa 21.06.2019.
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor Michal Šichmák, born on 30.8.1981, with permanent address at
906 22 Poriadie 23 (hereinafter referred to as the „debtor“), I am obliged to inform you with that resolution
of the District Court Trenčín, proc. no. 40OdK/385/2019 dated on the 17th June 2019, bankruptcy was
declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was published in the Commercial Gazette
Journal No. 119/2019 dated on the 21st June 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Gazette Journal shall be
considered. (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the BRA.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has
been canceled for the debtor's dishonest intention (§ 166c sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor
delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod pohľadávky,
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d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Gazette Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR. (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K094879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Pavol Kotrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbárska ulica 948 / 24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1966
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/404/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/404/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oprava a doplnenie súpisu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
Dňa 26.08.2019 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku patriaceho do konkurznej podstaty. Predmetný súpis bol zverejnený v obchodnom vestníku dňa
06.09.2019 ,OV č. 172/2019.
Vo zverejnení sa vyskytla pisárska chyba, konkrétne je nesprávne uvedený dátum zostavenia súpisu 08.07.2019.
Správne má byť uvedené 26.08.2019. Túto pisársku chybu týmto opravujem.
Vo zverejnení absentovalo označenie zabezpečovacích práv pôsobiacich na súpisovej zložke č. 20. Preto súpis v
zmysle § 77 ods. 2 ZKR doplňujem o nasledovné údaje:
Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka vo výške 535,41 EUR je nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2009,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 675/2010/506851 zo dňa 25.01.2010. Daň bola splatná dňa 25.01.2010.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

10

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 242,13 EUR je nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2010,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 675/2010/549619 zo dňa 23.04.2010, podaného dňa 26.04.2010 Daň bola
splatná dňa 26.04.2010.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

11

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 494,29 EUR je nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2009,
vyplývajúca z Dodatočného daňového priznania č. 21436/2010 zo dňa 30.03.2010, podaného dňa 31.04.2010
Daň bola splatná dňa 30.04.2010.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
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Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

12

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 275,84 EUR je nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2010,
vyplývajúca z Daňového priznania č. 675/2010/562476 zo dňa 23.07.2010, podaného dňa 26.07.2010.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

13

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 2290,62 EUR je nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok
2010, vyplývajúca z Daňového priznania č. 675/2010/570741 zo dňa 25.10.2010. Daň bola splatná dňa
25.10.2010.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
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Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 940,24 EUR je nezaplatená daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok
2010, vyplývajúca z Daňového priznania č. 675/2010/505628 zo dňa 25.01.2011. Daň bola splatná dňa
25.01.2011
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

15

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 549,81 EUR je nezaplatený zostatok dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3.
štvrťrok 2011, vyplývajúcej z Daňového priznania č. 675/2011/570367 zo dňa 24.10.2011, podaného dňa
25.10.2011, priznanej vo výške 814,63 EUR. Daň bola splatná dňa 25.10.2011.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
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Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 6,94 EUR je nezaplatený zostatok sankčného úroku vyrubeného vo výške 22,90 EUR
Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza č. 675/230/78643/09/Hak zo dňa 01.12.2009 za nezaplatenie vlastnej
daňovej povinnosti na dani z pridanej hodnoty vo výške priznanej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie II.
štvrťrok 2009 v lehote splatnosti. Sankčný úrok bol splatný dňa 22.01.2010.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

17

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 170,80 EUR je nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín
č. 9313302/5/5221175/2013 zo dňa 21.11.2013 za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vo výške priznanej
v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2009 v lehote splatnosti. Sankčný úrok bol splatný dňa
30.12.2013. Daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
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Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 33,19 EUR je nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza č.
675/230/68337/11/Hak zo dňa 18.08.2011 za podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za
zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2011 po lehote ustanovenej zákonom. Pokuta bol splatná dňa 10.10.2011.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

19

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 33,19 EUR je nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza č.
675/230/68266/11/Hak zo dňa 18.08.2011 za podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za
zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2011 po lehote ustanovenej zákonom. Pokuta bol splatná dňa 10.10.2011.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

20

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/89629/2014/Kav
Poradie: 1.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 138,85 EUR je nezaplatený zostatok z dane z príjmov zo závislej činnosti vyplývajúcej
z vyúčtovania zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a údajov Hlásenia
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
za rok 2009 č. 675/2010/515861 zo dňa 24.02.2010. Nezaplatený daňový nedoplatok tvoria neodvedené
preddavky, vyplývajúce z Prehľadu č. 675/2010/507615 z 29.01.2010 za 4. štvrťrok 2009, podaného 01.02.2010:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo výške 5,50 EUR ( pôvodne 52,88 EUR), splatnosť preddavku 07.12.2009
vo výške 50,45 EUR, splatnosť preddavku 04.01.2010
vo výške 82,90 EUR, splatnosť preddavku 03.02.2010
Daň za rok 2009 bola splatná dňa 31.03.2010.
Po podaní hlásenia za rok 2009 bol daňový nedoplatok zabezpečený záložným právom s rozpisom podľa
jednotlivých neodvedených preddavkov. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

21

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 802,89 EUR je nezaplatený zostatok z dane z motorových vozidiel vyplývajúcej z Daňového
priznania za rok 2009 č. 675/2010/507616 zo dňa 29.01.2010, podaného dňa 01.02.2010. Nezaplatený zostatok
daňového nedoplatku tvorí neuhradený preddavok vo výške 802,87 EUR, splatnosť preddavku 31.12.2009
a rozdiel vo výške 0,02 EUR vyplývajúci z vyúčtovania preddavkov vypočítaných z predpokladanej dane na
zdaňovacie obdobie 2009 a celkovej výšky priznanej dane za zdaňovacie obdobie 2009.
Daň za rok 2009 bola splatná dňa 01.02.2010. Po podaní daňového priznania za rok 2009 bol daňový nedoplatok
zabezpečený záložným právom k s rozpisom na neuhradené preddavky a rozdiel vyplývajúci z vyúčtovania
preddavkov a priznanej dane. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný
v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
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Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 2676,24 EUR je nezaplatená daň z motorových vozidiel vyplývajúca z Daňového priznania
za rok 2010 č. 675/2011/509033 zo dňa 29.01.2011. Nezaplatený daňový nedoplatok tvoria neuhradené
preddavky:
Vo výške 267,63 EUR ( pôvodne 802,87 EUR), splatnosť preddavku 31.03.2010
vo výške 802,87 EUR, splatnosť preddavku 30.06.2010
vo výške 802,87 EUR, splatnosť preddavku 30.09.2010
vo výške 802,87 EUR, splatnosť preddavku 31.12.2010
Daň za rok 2010 bola splatná dňa 31.01.2011. Po podaní daňového priznania za rok 2010 bol daňový nedoplatok
zabezpečený záložným právom s rozpisom na neuhradené preddavky. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej
lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

23

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 535,25 EUR je nezaplatený zostatok dane z motorových vozidiel vyplývajúcej z Daňového
priznania za rok 2011 č. 2/00275798/2012 zo dňa 28.01.2012.
Nezaplatený zostatok daňového nedoplatku tvorí neuhradený preddavok vo výške 535,25 EUR, splatnosť
preddavku 02.01.2012. Daň za rok 2011 bola splatná dňa 31.01.2012. Po podaní daňového priznania za rok 2011
bol daňový nedoplatok zabezpečený záložným právom s rozpisom na neuhradené preddavky. Dlžník bol vyzvaný
na úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod
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Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávku vo výške 50,00 EUR je nezaplatená daň z motorových vozidiel vyplývajúca z Daňového priznania za
rok 2012 č. 2/00151726/2013 zo dňa 25.02.2013. Daň za rok 2012 bola splatná dňa 31.01.2013. Daňový
nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

25

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávku vo výške 19,00 EUR je nezaplatený sankčný úrok vyrubený
č. 675/230/79430/10/Hak zo dňa 11.11.2010 za nezaplatenie preddavku
lehote v správnej výške za II. štvrťrok 2009. Sankčný úrok bol splatný
úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom

Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza
na daň z motorových vozidiel v zákonnej
dňa 05.01.2011. Dlžník bol vyzvaný na
exekučnom konaní.

Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
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Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 40,50 EUR je nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza
č. 675/230/79490/10Hak zo dňa 11.11.2010 za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel v zákonnej
lehote v správnej výške za I. štvrťrok 2009. Sankčný úrok bol splatný dňa 05.01.2011. Dlžník bol vyzvaný na
úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

27

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 40,50 EUR je nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza
č. 675/230/73336/11/Hak zo dňa 19.09.2010 za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel v zákonnej
lehote v správnej výške za III. štvrťrok 2010. Sankčný úrok bol splatný dňa 09.11.2011. Dlžník bol vyzvaný na
úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
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Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 70,90 EUR je nezaplatený sankčný úrok vyrubený
č. 675/230/73338/11/Hak zo dňa 19.09.2011 za nezaplatenie preddavku
lehote v správnej výške za II. štvrťrok 2010. Sankčný úrok bol splatný
úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom

Rozhodnutím Daňového úradu Prievidza
na daň z motorových vozidiel v zákonnej
dňa 09.11.2011. Dlžník bol vyzvaný na
exekučnom konaní.

Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

29

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 100,90 EUR je nezaplatený sankčný úrok vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Prievidza č. 675/230/73341/11/Hak zo dňa 19.09.2011 za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel
v zákonnej lehote v správnej výške za I. štvrťrok 2010. Sankčný úrok bol splatný dňa 09.11.2011. Dlžník bol
vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.
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Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 27,00 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3691174/2012 zo dňa 11.12.2012 za nezaplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
na zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2011 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa
17.01.2013. Daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

31

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 47,20 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3691929/2012 zo dňa 11.12.2012 za nezaplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
na zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2011 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa
17.01.2013. Daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
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Pohľadávka vo výške 67,20 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3683951/2012 zo dňa 11.12.2012 za nezaplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
na zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2011 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa
17.01.2013. Daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

33

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 30,00 EUR je nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9313302/5/3106811/2012 zo dňa 25.10.2012 za nepodanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za
zdaňovacie obdobie 2011 v lehote do 31.01.2012. Pokuta bola splatná dňa 30.11.2012. Dlžník bol vyzvaný na
úhradu v náhradnej lehote, daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

34

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/93069/2014/Kav
Poradie: 2.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 30,00 EUR je nezaplatená pokuta uložená Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č.
9313302/5/826640/2013 zo dňa 04.03.2013 za nepodanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za
zdaňovacie obdobie 2012 v lehote do 31.01.2013. Pokuta bola splatná dňa 09.04.2013. Daňový nedoplatok bol
vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

35

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/2587452/2014/Kav
Poradie: 3.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 321,20 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/601074/2014 zo dňa 13.02.2014 za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti a dani
z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2009 v ustanovenej
lehote a výške. Pokuta bola splatná dňa 25.03..2014. Daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom
konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

36

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/2587853/2014/Kav
Poradie: 4.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 1095,70 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/602067/2014 zo dňa 13.02.2014 za nezaplatenie dane z motorových vozidiel vyrubenej
podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2009 v ustanovenej lehote a výške. Pokuta bola splatná dňa
25.03..2014. Daňový nedoplatok bol vymáhaný v daňovom exekučnom konaní.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je

zapísaná

v

zozname

Deň vydania: 29.10.2019

pohľadávok

pod

č.

37

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/5044046/2014/Kav
Poradie: 5.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 145,20 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3712451/2014 zo dňa 01.08..2014 za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti na dani
z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2010 v ustanovenej
lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 08.09.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

38

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/5044046/2014/Kav
Poradie: 5.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 145,80 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3900244/2014 zo dňa 18.08..2014 za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti na dani
z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2011 v ustanovenej
lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 23.09.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/5044046/2014/Kav
Poradie: 5.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 165,50 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3897478/2014 zo dňa 18.08..2014 za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti na dani
z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2010 v ustanovenej
lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 23.09.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

40

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/5044046/2014/Kav
Poradie: 5.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 296,50 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/3894954/2014 zo dňa 18.08.2014 za nezaplatenie rozdielu dane z pridanej hodnoty
vyrubenej podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2009v ustanovenej lehote
a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 24.09.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/5044046/2014/Kav
Poradie: 5.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 42,50 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/4077263/2014 zo dňa 04.09.2014 za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vo
výške vyrubenej podaním hlásenia za zdaňovacie obdobie 2011 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania
bol splatný dňa 10.10.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

42

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 9300503/5/5044046/2014/Kav
Poradie: 5.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 162,70 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/4072607/2014 zo dňa 04.09.2014 za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vo
výške vyrubenej podaním hlásenia za zdaňovacie obdobie 2009 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania
bol splatný dňa 10.10.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 103554461/2016
Poradie: 6.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 564,10 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 103157871/2016 zo dňa 17.05.2016 za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním
daňového priznania za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2010 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol
splatný dňa 23.06.2016. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

44

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 103554461/2016
Poradie: 6.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 425,00 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 103158118/2016 zo dňa 17.05.2016 za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním
daňového priznania za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2011 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol
splatný dňa 23.06.2016. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 103554461/2016
Poradie: 6.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 1374,30 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/5049640/2014 zo dňa 13.11.2014 za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti na dani
z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2010 v
ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 23.12.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu
v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

46

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 103554461/2016
Poradie: 6.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 166,60 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 9313302/5/5050565/2014 zo dňa 13.11.2014 za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti na dani
z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2011 v ustanovenej
lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 23.12.2014. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 100309463/2017
Poradie: 7.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka vo výške 1606,80 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 104127275/2016 zo dňa 18.10.2016 za nezaplatenie dane z motorových vozidiel vyrubenej podaním
daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2010 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný
dňa 23.11.2016. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

48

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Záložné právo zriadené rozhodnutím DÚ Trenčín č. 102380914/2017
Poradie: 8.

Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Pohľadávka vo výške 321,10 EUR je nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 101931115/2017 zo dňa 11.09.2017 za nezaplatenie dane z motorových vozidiel vyrubenej podaním
daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2011 v ustanovenej lehote a výške. Úrok z omeškania bol splatný
dňa 18.10.2017. Dlžník bol vyzvaný na úhradu v náhradnej lehote.
Záložné právo pôsobí na súpisovú zložku 20.
Odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Správcovský dom, k.s.
zast. Ing. Nikoleta Pappová

K094880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravcová Ľubica, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/212/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
SKKS, k. s., správca dlžníka: Bc. Ľubica Oravcová, nar.: 13.02.1965, bytom: 020 01 Púchov (ďalej len „Dlžník“)
dňa 27.09.2019 vydal výťažok v súlade s § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZoKR“) zabezpečenému veriteľovi mimo rozvrh.
Speňažením zaťaženého majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu bol dosiahnutý výťažok v celkovej výške
2.601,- EUR. Po uspokojení nákladov speňaženia zaťaženého majetku vo výške 556,33 EUR bola na uspokojenie
Zabezpečeného veriteľa určená suma 2.044,67 EUR, ktorá prevyšovala výšku zabezpečených pohľadávok
Zabezpečeného veriteľa. Po uspokojení zabezpečených pohľadávok bola prevyšujúca suma vo výške 589,93
EUR rozvrhovaná v Rozvrhu výťažku určeného pre nezabezpečených veriteľov.
Speňažením nezaťaženého majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu bol dosiahnutý výťažok vo výške 265,42
EUR. Po uspokojení nákladov speňaženia nezaťaženého majetku konkurzu v celkovej výške 239,92 EUR bola na
uspokojenie zistených pohľadávok konkurzných veriteľov Rozvrhom výťažku určená suma vo výške 615,43 EUR.
Dňa 03.10.2019 vypracoval Správca v súlade s § 167u ZoKR Rozvrh výťažku.
Dňa 22.10.2019 Správca splnil Rozvrh výťažku.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
S poukazom na uvedenú skutočnosť a v súlade s citovaným ustanovením ZoKR Správca Dlžníka týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k. s., správca

K094881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Bajtalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1030/23, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/554/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/554/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K094882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Prchlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.2.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/216/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/216/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.2 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme
v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslav Prchlík, nar. 10.2.1968, trvale bytom
Dolné Srnie 100, Dolné Srnie 916 41 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jaroslav Prchlík, nar. 10.2.1968, trvale
bytom Dolné Srnie 100, Dolné Srnie 916 41 č.k. 40OdK/216/2019 zo dňa 30.4.2019 zrušuje.

K094883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 622 / 13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/336/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/336/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Oľga Balážová, nar. 23.01.1981, trvale bytom Gen.
M. R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom
1652, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: azaltovic@azaltovic.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 376 167.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
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JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 622 / 13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/336/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/336/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Oľga Balážová, nar. 23.01.1981, trvale bytom Gen.
M. R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 40OdK/336/2019:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
je prihlásenú pohľadávku oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. S ohľadom na povinnosť uvedenú v § 32
ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. správca konkurznej podstaty poskytuje údaje platobného styku k
bankovému účtu, na účel zloženia kaucie z dôvodu popretia prihlásených pohľadávok iných konkurzných veriteľov
vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z. z. V príkaze na úhradu, v časti (v kolónke) označenej ako
doplňujúce informácie pre príjemcu platby, prosím nezameniteľným spôsobom identifikujte veriteľa popierajúceho
konkrétnu pohľadávku; veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera a uveďte spisovú značku konkurzu.
V Trenčíne, dňa 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K094885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 622 / 13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/336/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/336/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Oľga
Balážová, nar. 23.01.1981, trvale bytom Gen. M. R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej aj
len ako „dlžník“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 03.06.2019, sp. zn. 40OdK/336/2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.
110/2019 zo dňa 10.06.2019.
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor Oľga Balážová, born on 23.01.1981, with permanent address at
Gen. M. R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice (hereinafter referred to as the „debtor“), I am
obliged to inform you with that resolution of the District Court Trenčín, proc. no. 40OdK/336/2019 dated on
the 3rd June 2019, bankruptcy was declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Gazette Journal No. 110/2019 dated on the 10th June 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Gazette Journal shall be
considered. (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the BRA.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
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Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has
been canceled for the debtor's dishonest intention (§ 166c sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor
delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
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b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Gazette Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR. (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 24.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K094886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Pavol Kotrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbárska ulica 948 / 24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1966
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/404/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/404/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Ponukové konanie

38OdK/404/2019 S1820
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V zmysle § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Pavol Kotrík, nar. 17.12.1966, Urbárska ulica 948/24, 971 01 Prievidza (ďalej len
„úpadca“) týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného súboru majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 26.08.2019 zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 172/2019 zo dňa 06.09.2019.
Súbor nehnuteľností, ktorý správca ponúka na predaj predstavuje Súpisové zložky č. 1. až 108. a tvorí ho:
I. spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a pozostávajúca z nasledujúcich spoluvlastníckych
podielov na nehnuteľnostiach:
zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 97862/82400000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza
zapísaných na LV č. 2351 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 588 druh pozemku orná pôda o výmere 1198 m2 (súpisová zložka č. 1)
Parcela číslo 1216/1 trvalé trávne porasty o výmere 40 m2 (súpisová zložka č. 2)
Parcela číslo 1216/2 trávne porasty o výmere 2482 m2 (súpisová zložka č. 3)
Parcelné číslo 1217 trvalé trávne porasty o výmere 65 m2 (súpisová zložka č.4.)
Parcelné číslo 1222 trvalé trávne porasty o výmere 1561 m2 (súpisová zložka č. 5.)
Parcelné číslo 1223 trvalé trávne porasty o výmere 543 m2 (súpisová zložka č. 6.)
Parcelné číslo 1224/3 trvalé trávne porasty o výmere 14662 m2 (súpisová zložka č. 7.)
Parcelné číslo 1226 trvalé trávne porasty o výmere 942 m2 (súpisová zložka č. 8.)

zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 97862/82400000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedenej v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej
na LV č. 2824:
PARCELY registra “C“
Parcela číslo 1/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 m2 (súpisová zložka č. 10.)

zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 97862/82400000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza
zapísaných na LV č. 2991:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 2383/2 trvalé trávne porasty o výmere 458 m2 (súpisová zložka č. 19)

zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 97862/82400000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza
zapísaných na LV č. 2944:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 2703 lesný pozemok o výmere 424023 m2 (súpisová zložka č. 20.)

zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 97862/82400000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza
zapísaných na LV č. 2829 :
PARCELY registra “C“
Parcela číslo 237/2 lesný pozemok o výmere 3009 m2 (súpisová zložka č. 11.)
Parcela číslo 3199/3 lesný pozemok o výmere 143 m2 (súpisová zložka č. 12.)
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 2383/1 trvalé trávne porasty o výmere 112189 m2 (súpisová zložka č. 13)
Parcela číslo 2384/1 trvalé trávne porasty o výmere 11336 m2 (súpisová zložka č. 14.)
Parcela číslo 2704 trvalé trávne porasty o výmere 106623 m2 (súpisová zložka č. 15)
Parcela číslo 2705 trvalé trávne porasty o výmere 197647 m2 (súpisová zložka č.16.)

zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1663654/1648000000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedenej v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej
na LV č. 2830:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 2384/2 trvalé trávne porasty o výmere 2590 m2 (súpisová zložka č. 17.)

a zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 97862/247200000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar.
17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti (spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č.
97/2013) nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedenej v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej
na LV č. 2831 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 2385 trvalé trávne porasty o výmere 3190 m2 (súpisová zložka č. 18.)

II. spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach:
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 97862/82400000 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedenej
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 2412 :
Stavby
Dom kultúry súpisné číslo 1572 nachadzájúci sa na parcele ½ (súpisová zložka č. 9.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedenej v evidencii
okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 4182:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1320/2 trvalé trávne porasty o výmere 71 m2 (súpisová zložka č. 21)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedenej v evidencii
okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 4170:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1254/2 trvalé trávne porasty o výmere 52 m2 (súpisová zložka č. 22)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 2237:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 743 trvalé trávne porasty o výmere 1406 m2 (súpisová zložka č. 23.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 151/12096 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966,
Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedenej
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 2245 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 515 trvalé trávne porasty o výmere 932 m2 (súpisová zložka č. 24.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedenej v evidencii
okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 2249 :
PARCELY registra “E“
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Parcela číslo 1266 trvalé trávne porasty o výmere 1921 m2 (súpisová zložka č. 25)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2250 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 333 orná pôda o výmere 4421 m2 (súpisová zložka č. 26.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2251 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1254/1 trvalé trávne porasty o výmere 2329 m2 (súpisová zložka č. 27.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2755 :
PARCELY registra “E“

Parcela číslo 452 orná pôda o výmere

2784 m2 (súpisová zložka č. 28.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2757 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 516 trvalé trávne porasty o výmere 475 m2 (súpisová zložka č. 29.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2758 :
PARCELY registra “E“

Parcela číslo 624 orná pôda o výmere 4298 m2 (súpisová zložka č. 30.)
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Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2759 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 830 orná pôda o výmere 1219 m2 (súpisová zložka č. 31)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2760 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1016 orná pôda o výmere 878 m2 (súpisová zložka č. 32.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2761 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1153 orná pôda o výmere 532 m2 (súpisová zložka č. 33)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/70 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2812 :
PARCELY registra “E“
Parcelačíslo 949 orná pôda o výmere 532 m2 (súpisová zložka č. 34)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/70 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2813 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 950 orná pôda o výmere 532 m2 (súpisová zložka č. 35.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 2756 :
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PARCELY registra “E“

Parcelačíslo 453 ostatné plochy o výmere 518 m2 (súpisová zložka č. 36.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedenej v evidencii
okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2819 :
PARCELY registra “E“

Parcela číslo 1264/2 lesný pozemok o výmere 1083 m2 (súpisová zložka č..)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/56 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2248 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1508/1 orná pôda o výmere 14 m2 (súpisová zložka č. 38)
Parcela číslo 1508/2 orná pôda o výmere 741 m2 (súpisová zložka č. 39.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/56 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2247 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1029 orná pôda o výmere 1999 m2 (súpisová zložka č. 40)
Parcela číslo 1030 orná pôda o výmere 917 m2 (súpisová zložka č. 41)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/672 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2246 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 591 trvalé trávne porasty o výmere 396 m2 (súpisová zložka č. 42.)
Parcela číslo 592 orná pôda o výmere 331 m2 (súpisová zložka č. 43)
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Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/224 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2244 :

PARCELY registra “E“

Parcela číslo 1560/1 orná pôda o výmere 20 m2 (súpisová zložka č. 44.)
Parcela číslo 1560/2 orná pôda o výmere 1289 m2 (súpisová zložka č. 45)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Bojnice, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 4166 :
PARCELY registra “E“

Parcela číslo 1212/101 trvalé trávne porasty o výmere 61 m2 (súpisová zložka č. 46)
Parcela číslo 1214/101 lesný pozemok o výmere 102 m2 (súpisová zložka č. 47.)
Parcela číslo 1215/105 trvalé trávne porasty o výmere

154 m2 (súpisová zložka č. 48.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti - Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod.
Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci
Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2818 :

PARCELY registra “E“

Parcela číslo 337/1 orná pôda o výmere 2023 m2 (súpisová zložka č. 49.)
Parcela číslo 361/4 trvalé trávne porasty o výmere 238 m2 (súpisová zložka č. 50.)
Parcela číslo 373 orná pôda o výmere 3327 m2 (súpisová zložka č. 51.)
Parcela číslo 454/3 trvalé trávne porasty o výmere 436 m2 (súpisová zložka č. 52.)
Parcela číslo 455/3 orná pôda o výmere 2467 m2 (súpisová zložka č. 53.)
Parcela číslo 518/3 trvalé trávne porast o výmere 335 m2 (súpisová zložka č. 54.)
Parcela číslo 563 orná pôda o výmere 845 m2 (súpisová zložka č. 55.)
Parcela číslo 564 orná pôda o výmere 3568 m2 (súpisová zložka č. 56.)
Parcela číslo 627/1 orná o pôda o výmere 6249 m2 (súpisová zložka č. 57.)
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Parcela číslo 720/2 trvalé trávne porasty o výmere 173 m2 (súpisová zložka č. 58.)
Parcela číslo 741/2 trvalé trávne porasty o výmere 368 m2 (súpisová zložka č. 59.)
Parcela číslo 752 trvalé trávne porasty o výmere 755 m2 (súpisová zložka č. 60.)
Parcela číslo 843 orná pôda o výmere 551 m2 (súpisová zložka č. 61.)
Parcela číslo 847/2 orná pôda o výmere 983 m2 (súpisová zložka č. 62.)
Parcela číslo 856 orná pôda o výmere 529 m2 (súpisová zložka č. 63.)
Parcela číslo 899 trvalé trávne porasty o výmere 360 m2 (súpisová zložka č. 64.)
Parcela číslo 921 trvalé trávne porasty o výmere 270 m2 (súpisová zložka č. 65.)
Parcela číslo 937/3 orná pôda o výmere 316 m2 (súpisová zložka č. 66)
Parcela číslo 946/2 orná pôda o výmere 998 m2 (súpisová zložka č. 67
Parcela číslo 961 orná pôda o výmere 313 m2 (súpisová zložka č. 68.)
Parcela číslo 1040 orná pôda o výmere 2082 m2 (súpisová zložka č. 69.)
Parcela číslo 1170 orná pôda o výmere 838 m2 (súpisová zložka č. 70.)
Parcela číslo 1214/1 lesný pozemok o výmere 890 m2 (súpisová zložka č. 71.)
Parcela číslo 1215/1 trvalé trávne porasty o výmere 1682 m2 (súpisová zložka č. 72.)
Parcela číslo 1264/102 lesný pozemok o výmere 8 m2 (súpisová zložka č. 73.)
Parcela číslo 1290 trvalé trávne porasty o výmere 284 m2 (súpisová zložka č. 74.)
Parcela číslo 1318 orná pôda o výmere 770 m2 (súpisová zložka č. 75.)
Parcela číslo 1319 trvalé trávne porasty o výmere 727 m2 (súpisová zložka č. 76.)
Parcela číslo 1320/1 trvalé trávne porasty o výmere 1630 m2 (súpisová zložka č. 77.)
Parcela číslo 1339/4 trvalé trávne porasty o výmere 717 m2 (súpisová zložka č. 78.)
Parcela číslo 1496 orná pôda o výmere 464 m2 (súpisová zložka č. 79.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti - Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod.
Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci
Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2234 :

PARCELY registra “E“

Parcela číslo 337/2 orná pôda o výmere 2032 m2 (súpisová zložka č. 80.)
Parcela číslo 361/5 trvalý trávny porast o výmere 238 m2 (súpisová zložka č. 81.)
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Parcela číslo 456 orná pôda o výmere 5939 m2 (súpisová zložka č. 82.)
Parcela číslo 457 ostatná plocha o výmere 1113 m2 (súpisová zložka č. 83.)
Parcela číslo 519/1 trvalý trávny porast o výmere 744 m2 (súpisová zložka č. 84.)
Parcela číslo 625 orná pôda o výmere 6238 m2 (súpisová zložka č. 85.)
Parcela číslo 720/1 trvalý trávny porast o výmere 172 m2 (súpisová zložka č. 86.)
Parcela číslo 740/2 trvalý trávny porast o výmere 605 m2 (súpisová zložka č. 87.)
Parcela číslo 741/1 trvalý trávny porast o výmere 361 m2 (súpisová zložka č. 88.)
Parcela číslo 785 orná pôda o výmere 917 m2 (súpisová zložka č. 89.)
Parcela číslo 808 orná pôda o výmere 754 m2 (súpisová zložka č. 90.)
Parcela číslo 842 orná pôda o výmere 864 m2 (súpisová zložka č. 91.)
Parcela číslo 847/1 orná pôda o výmere 3440 m2 (súpisová zložka č. 92.)
Parcela číslo 937/2 orná pôda o výmere 317 m2 (súpisová zložka č. 93.)
Parcela číslo 942 trvalý trávny porast o výmere 453 m2 (súpisová zložka č.94.)
Parcela číslo 946/1 orná pôda o výmere 1029 m2 (súpisová zložka č. 95.)
Parcela číslo 962 orná pôda o výmere 309 m2 (súpisová zložka č. 96.)
Parcela číslo 1041 orná pôda o výmere 1953 m2 (súpisová zložka č. 97.)
Parcela číslo 1042 orná pôda o výmere 896 m2 (súpisová zložka č. 98.)
Parcela číslo 1130 trvalý trávny porast o výmere 349 m2 (súpisová zložka č. 99.)
Parcela číslo 1156/1 orná pôda o výmere 1038 m2 (súpisová zložka č. 100.)
Parcela číslo 1212/1 trvalý trávny porast o výmere 3630 m2 (súpisová zložka č. 101.)
Parcela číslo 1213/2 lesný pozemok o výmere 1683 m2 (súpisová zložka č. 102.)
Parcela číslo 1215/5 trvalý trávny porast o výmere 2731 m2 (súpisová zložka č. 103.)
Parcela číslo 1264/1 lesný pozemok o výmere 1081 m2 (súpisová zložka č. 104.)
Parcela číslo 1339/5 trvalý trávny porast o výmere 717 m2 (súpisová zložka č. 105.)

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 2235 :
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1570/3 trvalý trávny porast o výmere 287 m2 (súpisová zložka č. 106.)
Parcela číslo 1570/103 trvalý trávny porast o výmere 75 m2 (súpisová zložka č. 107.)
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Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/196 (vlastník podielu Pavel Kotrík, rod. Kotrík, nar. 17.12.1966, Dúbravská
č.1/12, 97101 Prievidza, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Bojnice, k.ú. Dubnica, vedených
v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 3149:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 1567/3 orná pôda o výmere 29 m2 (súpisová zložka č. 108.)
Súpisová hodnota vyššie označeného súboru nehnuteľností predstavuje sumu 1.139,07 EUR.

Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedený súbor nehnuteľností.
Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box
90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 38OdK/404/2019 –
NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku .

Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Súbor nehnuteľností “, označenie
záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej
ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre
prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

·

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 384042019 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.
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Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K094887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Michalčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Dr.I. Markoviča 2084/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/612/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/612/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Boulevard Haussman 1
Paríž, Francúzsko
konajúca na území SR prostredníctvom
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
pobočka zahraničnej banky
Karadžičova 2
821 08 Bratislava
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IČO: 542 097 902

Prihlásená suma : 21 378,43 Eur

K094888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá lúka 171, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1986
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/422/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/422/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Oľga
Matejáková „v konkurze“, nar. 23.03.1986, trvale bytom Turá Lúka 171, 907 03 Myjava, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Oľga Matejáková, nar. 23.03.1986, trvale bytom Turá Lúka 171, 907
03 Myjava sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Oľga Matejáková, nar. 23.03.1986, trvale bytom Turá Lúka 171, 907 03
Myjava v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K094889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazáčeková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Madvu 20/6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1960
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/562/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/562/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Oľga
Mazáčeková „v konkurze“, nar. 29.07.1960, trvale bytom F. Madvu 20/6, 971 01 Prievidza, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Oľga Mazáčeková „v konkurze“, nar. 29.07.1960, trvale bytom F.
Madvu 20/6, 971 01 Prievidza sa končí.
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Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Oľga Mazáčeková „v konkurze“, nar. 29.07.1960, trvale bytom F.
Madvu 20/6, 971 01 Prievidza v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K094890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maňák Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nerudova 734 / 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1970
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/594/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/594/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Branislav
Maňák, nar. 02.01.1970, trvale bytom Nerudova 734/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Branislav Maňák, nar. 02.01.1970, trvale bytom Nerudova 734/32,
018 41 Dubnica nad Váhom sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Branislav Maňák, nar. 02.01.1970, trvale bytom Nerudova 734/32, 018
41 Dubnica nad Váhom v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K094891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: SV Tech s.r.o. v
konkurze, so sídlom Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto
v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu:

Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Celková
Súpisová
Dlžník
Právny dôvod vzniku
do súpisu
majetku do súpisu
suma
hodnota
ust. § 67 ods. 1, písm. Róbert Hlásny, I. Krasku Zmluvná pokuta za včasné nepodanie
22.10.2019
6.639,00 € 6.639,00 €
d) ZKR
39, 971 01 Prievidza
návrhu na vyhlásenie konkurzu

V Bratislave, dňa 23.10.2019

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K094892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Trgiňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 218/15, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.7.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/343/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/343/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Trgiňa, nar. 14.7.1971, trvale bytom Prievidzska 218/15, Handlová
972 51 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milan Trgiňa, nar. 14.7.1971, trvale bytom
Prievidzska 218/15, Handlová 972 51 č.k.38OdK/343/2018 zo dňa 21.9.2018 zrušuje.

K094893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Duchovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 638/14, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/664/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/664/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Igor Duchovič, nar. 17.10.1981, trvale bytom Februárová 638/14, Partizánske 95801,
na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/664/2019 zo dňa 25.9.2019,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0907893990.

K094894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Duchovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 638/14, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/664/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/664/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom
dlžníka Igor Duchovič, nar. 17.10.1981, trvale bytom Februárová 638/14, Partizánske 95801, že bankový účet, na
ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur, je vedený v
Unicredit banka konto, IBAN SK14 1111 0000 001151382004 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K094895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dalibor Cíbik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 121/71, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.4.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/177/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/177/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1
popis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
celková suma : 200.-eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mena : EUR
obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločonsoti JVJ,s.r.o. so sídlom Továrenská 121/71, Púchov-Horné
Kočkovce 02001, IČO : 36798363
Dátum zaradenia : 24.10.2019
vklad : 6640.-eur
rozsah splatenia : 6640.-eur
Dovod zaradenia do súpisu: §67 ods.1 písm. a) ZKR- majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

K094896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenská Adriana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Botanická 1677/3, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/33/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/33/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ing. Adriana Tibenská , nar. 12.05.1971, Botanická 1677/3, 94901 Nitra (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SPRÁVA
BYTOV K&H, s.r.o., Štefánikova trieda 42, 949 01 Nitra, IČO: 46 473 041, ktorej súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 148/2019 zo dňa 02.08.2019 (K066897).

Popis

Štát

Obec Ulica

Nebytový
priestor č. 2
nachádzajúci
Slovenská
sa vo vchode
Nitra
republika
0 suterénu
bytového
domu č 1677

Katastrálne Č.
územie
LV

Nitra

Podiel
na
spoločných
častiach
Orientačné
a spoločných
Parcelné Spoluvlastnícky Súpisné
Číslo
Súpisová
číslo
zariadeniach
č.
podiel úpadcu č.
poschodia
hodnota
vchodu
a zastavanom
pozemku, na
ktorom
budova stojí

2276 1168/2

1/40

1677

suterén

157616/
10000000

100,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnost sa predávaja v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
prípadné vady Nehnuteľnosti, a to ani právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť
so správcom e-mailom na adrese: spravca@brlas.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Adriana Tibenská – NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 2276 -

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 4800 8081, BIC:
TATRSKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 2276 Adriana Tibenská “. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Ondrej Brláš, správca
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K094897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Mikušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 295, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/69/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/69/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Libuša Mikušová, nar. 20.04.1977, 956 08 Horné Obdokovce 295, som na základe
uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 29 Odk/69/2019, zo dňa 10.06.2019, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 14.06.2019, v Obchodnom vestníku č.
114/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K094898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fábik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1407/9, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/128/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/128/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Juraj Fábik, nar. 16.8.1986, bytom Budovateľská 1 407/9, 945 01 Komárno, t.č.
Gazdovská 29/46, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Fábik, miesto podnikania
Gazdovská 29/46, 945 01 Komárno, IČO: 52269329, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 31
Odk/128/2019, zo dňa 29.07.2019, bol ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 29.07.2019, v Obchodnom vestníku č.
148/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

138

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K094899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavice 278, 941 08 Rastislavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/170/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/170/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Juraj Fábik, nar. 16.8.1986, bytom Budovateľská 1 407/9, 945 01 Komárno, t.č.
Gazdovská 29/46, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Fábik, miesto podnikania
Gazdovská 29/46, 945 01 Komárno, IČO: 52269329, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 31
Odk/128/2019, zo dňa 29.07.2019, bol ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 29.07.2019, v Obchodnom vestníku č.
148/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K094900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Facunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 1589/5, 937 01 Želiezove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/146/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/146/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Juraj Fábik, nar. 16.8.1986, bytom Budovateľská 1 407/9, 945 01 Komárno, t.č.
Gazdovská 29/46, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Fábik, miesto podnikania
Gazdovská 29/46, 945 01 Komárno, IČO: 52269329, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 31
Odk/128/2019, zo dňa 29.07.2019, bol ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
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Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 29.07.2019, v Obchodnom vestníku č.
148/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K094901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Srňánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krakovská 690/88, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/175/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/175/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Marta Lakatošová, nar. 12.09.1949,bytom 941 08 Rastislavice č. 278, som na
základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 27 Odk/170/2019, zo dňa 16.08.2019, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 23.08.2019, v Obchodnom vestníku č.
163/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K094902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 210, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/47/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Ing. Marián Václav, nar. 03.07.1977, Bajč -Chrasť 210, dňa 22.10.2019
obdržal súhrnnú prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Mgr. Darina Kischkowski, nar. 02.04.1961, T. Vansovej 26, 940 01 Nové Zámky, zast. Advokátska
kancelária Timoranská & Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, v celkovej výške:
11.769,70 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 24.10.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca

K094903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1974
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/110/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Kmeťová, nar. 01.01.1974, bytom Fabrická
409/6, 951 35 Veľké Zálužie (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložky majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 186/2019 dňa 26.09.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
P.
č. Popis hnuteľnej veci
Osobný automobil Fiat Marea 1,6l,
1 ZFA18500000327076, ŠPZ: NR534 EB

Hnuteľné veci
Stav
Pribl.
rok Súpisová
opotreb.
výroby
hodnota
VIN:
použitá

1999

400,00 €

Poznámka
STK a EK platná do 11/2019, stav tachometra
273 263 km, nefunkčná ručná brzda

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osobný automobil Fiat Marea 1,6l, VIN: ZFA18500000327076, ŠPZ: NR534 EB, rok výroby
1999, STK a EK platná do 11/2019, stav tachometra 273 263 km, nefunkčná ručná brzda.
Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 23OdK/110/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 75 % súpisovej hodnoty - 300,00,- €.
Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
23OdK/110/2019 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
o

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

LEGES Recovery k.s., správca

K094904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brunner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Remeselnícka 858/29, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/118/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/118/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Jozef Brunner,
nar. 14.07.1987, bytom Remeselnícka č. 858/29, 941 11 Palárikovo v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 24.10.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leľa 40, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/175/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/175/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Tomáš Hruška, nar.
11.12.1979, bytom Leľa 40, 943 65 Leľa, zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.02.2019, ktorý
tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 05.09.2019, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tomáš Hruška, nar. 11.12.1979,
bytom Leľa 40, 943 65 Leľa, zrušuje.

V Nitre, dňa 24.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K094906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Monika Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Zlatná 791, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
2. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866
Suma: 392.280,- EUR s príslušenstvom;
Právny dôvod vzniku: náhrada škody z titulu pracovnoprávneho sporu s bývalým zamestnávateľom, ktorý je
vedený na Okresnom súde Topoľčany pod spis. zn.: 11Cpr/26/2019;
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Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 392.280,00 EUR

V Nitre, dňa 24.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K094907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Gen. Klapku 3900/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/166/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/166/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 16.8.2019 v právnej veci č. k. 27OdK/166/2019 majetok dlžníka
: Monika Kollerová, nar. 06.09.1972, bytom Komárno, Gen. Klapku č. 3900/4 v zmysle § 167j ods. 1 a § 76 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol
zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 27OdK/166/2019 nie je možné
vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 23.10.2019

K094908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE IX. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., Komenského č. 74, 936 01 Štúrovo, IČO: 35 958 511, konštatuje, že
ukončil IX. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Dolný Ohaj
a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažovali ako podnik v súlade s §92 ods. 1 písm. d/ zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
I.
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Oznámenie o konaní verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja v súlade s doplnením
uloženého záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Ministerstvo hospodárstva SR zo dňa 04.07.2019,
s doplnením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s. zo dňa 24.06.2019 a so záväzným
pokynom veriteľského výboru zo dňa 20.06.2019 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 177/2019 dňa
13.09.2019.
V stanovenej lehote do 15:00 hod. dňa 18.10.2019 správca obdržal jednu zalepenú a neporušenú obálku od
záujemcu. Táto skutočnosť bola zistená pri otváraní obálok dňa 21.10.2019 o 10:00 hod. v kancelárii správcu,
o čom správca vyhotovil zápisnicu.

II.
Vzhľadom na vyššie uvedené správca
cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažujú ako podnik,
záujemcu:

Tilstech, spol. s r.o., Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 511 036

prijíma

a vyhodnocuje záujemcu Tilstech, spol. s r.o., Jesenského 66, 943 01 Štúrovo,
IČO: 47 511 036

ako úspešného záujemcu o kúpu nehnuteľností a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažujú ako podnik.
Víťaz verejného ponukového konania splnil podmienky stanovené správcom a v stanovenej lehote vložil zálohu
na účet správcu. S víťazom verejného ponukového konania správca uzatvorí Zmluvu o predaji podniku a to do 30
dní od doručenia výzvy správcu na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku, zároveň úspešný záujemca je povinný
doplatiť kúpnu cenu a to najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku. Úplná úhrada kúpnej ceny je
podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu speňažovania.

v Nitre dňa: 24.10.2019

JUDr. Ladislav Barát, správca
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K094909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fojtíková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Částa 64, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Lucia Fojtíková, nar. 04.08.1978, bytom
Částa 64, 946 03 Kolárovo v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na
predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 183/2019 zo dňa
23.09.2019 pod. č. K084376).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky Škoda Felicia
Typ: AB HATCHBACK 5DV.
Kategória: M1
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.01.1996
Farba: zelená
VIN: TMBEEF413S0087334
Palivo: BA 95
EČV: KN130EM
Stav opotrebovanosti: pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti, porucha motora a porucha štartéra spôsobená
opotrebením, korózia na vozidle
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Částa 64, 946 03 Kolárovo, Slovensko
Súpisová hodnota: 300,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p ZKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
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Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 29OdK/108/2019 – Skoda - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 29OdK/108/2019 Lucia Fojtíková – Skoda - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 08.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 11.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
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LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 24.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K094910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fojtíková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Částa 64, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Lucia Fojtíková, nar. 04.08.1978, bytom
Částa 64, 946 03 Kolárovo v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na
predaj inej majetkovej hodnoty zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 183/2019
zo
dňa 23.09.2019 pod. č. K084376).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Iná majetková hodnota
Popis inej majetkovej hodnoty: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti
FOJSTAV s. r. o., so sídlom: Záhorácka 867/30, 900 61 Gajary, IČO: 45 706 298, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 67175/B, výška vkladu: 5 000 EUR, rozsah splatenia vkladu:
5 000 EUR, výška základného imania: 5 000 EUR, rozsah splatenia základného imania: 5 000 EU
Súpisová hodnota: 5 000,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

148

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

V 2. kole VPK vyššie uvedenú inú majetkovú hodnotu správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p ZKR
podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 29OdK/108/2019 – FOJSTAV - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 29OdK/108/2019 Lucia Fojtíková – FOJSTAV - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 08.11.2019
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia inej majetkovej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v ozname o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 11.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 24.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K094911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Dolina 153, 951 15 Veľká Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/188/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/188/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 2.5.2018, sp. zn.: 32OdK/188/2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 10.5.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 25.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Miroslav Tóth, nar. 26.01.1969, bytom Veľká Dolina č. 153, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K094912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pécs Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho ul. 238 / 26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 2. kolo ponukového konania
Správca dlžníka: Marek Pécs, nar. 06.08.1980, bytom Komárno, Rákócziho č. 238/26, štátny občan SR (ďalej
len „Dlžník“), vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka .
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky sú hnuteľnyé veci Dlžníka, predávané samostatne, zapísané v súpise všeobecnej podstaty
a to:

Poradie Popis
1
2

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Citröen
VF7GCWJYB94246832 KN 632EI
Berlingo
Škoda Pick-up TMBEHH673Y5267867 KN 722CM

Stav veci a miesto kde sa vec nachádza

Súpisová
hodnota

nadmerne opotrebované k veku užívania, STK nemá;
200 Eur
nachádza sa u Dlžníka
nepojazdné, STK nemá; nachádza sa u Dlžníka
100 Eur

Podmienky ponukového konania:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE –KONKURZ 27OdK/194/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu Ing. Jana Fülöpová,
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2.kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN:SK96 0900
0000 0002 3347 3298, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
najneskôr do14:00 hod. dňa, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Zábezpeku zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok
s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas,
či obsahuje všetky náležitosti podľa zverejnených podmienok a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. §167r ods.2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel,
právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom
ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená zábezpeka úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K094913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cirmánska 659 / 13, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/175/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/175/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 21.8.2019 v právnej veci č. k. 27OdK/175/2019 majetok dlžníka
: Július Berky, nar. 09.08.1952, bytom Nitra, časť Dolné Krškany, Cirmánska č. 659/13 v zmysle § 167j ods. 1 a
§ 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem,
že nebol zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 27OdK/175/2019 nie je
možné vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 24.10.2019

K094914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tajnai Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sľažany 485, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1958
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/179/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/179/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka Ľubomír Tajnai, nar. 16.07.1958, bytom
Lúky 485, 951 71, Sľažany, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Tajnai PANTRE, s miestom
podnikania 951 71 ,Sľažany 566, IČO: 34 397 787, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
01.07.2016 (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu
ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).

Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167 v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ľubomír Tajnai, nar. 16.07.1958, bytom Lúky 485, 951 71, Sľažany, podnikajúci pod
obchodným menom: Ľubomír Tajnai PANTRE, s miestom podnikania 951 71 Sľažany 566, IČO: 34 397 787,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.07.2016, Slovenská republika, uznesením Okresného súdu
Nitra zo dňa 03.09.2019, č. k. 31OdK/179/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 169/2019 pod
K077083 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľubomír Tajnai, nar. 16.07.1958, bytom Lúky
485, 951 71, Sľažany, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Tajnai PANTRE, s miestom
podnikania 951 71 Sľažany 566, IČO: 34 397 787, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
01.07.2016, Slovenská republika zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K094915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 83/60, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/9/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 06.02.2019, sp. zn. 30OdK/9/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ildikó Balogová, nar. 14.12.1971,
bytom Hlavná 83/60, 935 62 Pohronský Ruskov (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ildikó Balogová, nar. 14.12.1971, Hlavná
83/60, 935 62 Pohronský Ruskov končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca
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K094916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1607/1, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/79/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/79/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 11.04.2018, sp. zn. 27OdK/79/2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 76/2018 zo dňa 19.04.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Tomáš Szabó, nar. 28.06.1975,
bytom Bartókova 1607/1, 943 01 Štúrovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr.
Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tomáš Szabó, nar. 28.06.1975, Bartókova
1607/1, 943 01 Štúrovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K094917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparíková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 11/59, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/162/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/162/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Alexandra Gašparíková, nar. 25.03.1991, bytom Mierová 11/59, 937 01
Želiezovce, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 24. 10 2019
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K094918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kiššová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 90, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/139/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Katarína Kiššová, nar. 21.10.1966, bytom: Bruty 90, 943 55 Bruty, sp.
zn. 29OdK/139/2019 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v
Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Katarína Kiššová, nar. 21.10.1966, bytom: Bruty 90, 943 55 Bruty, sp. zn.
29OdK/139/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Katarína Kiššová, nar. 21.10.1966, bytom: Bruty
90, 943 55 Bruty, sp. zn. 29OdK/139/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 24.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K094919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liliana Ciroková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 11, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1981
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

156

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/134/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Liliana Ciroková, nar. 15.01.1981, bytom: Jánošíkova 11, 941 11
Palárikovo, sp. zn. 32OdK/134/2019 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR
oznamuje v Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Liliana Ciroková, nar. 15.01.1981, bytom: Jánošíkova 11, 941 11
Palárikovo, sp. zn. 32OdK/134/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Liliana Ciroková, nar. 15.01.1981, bytom:
Jánošíkova 11, 941 11 Palárikovo, sp. zn. 32OdK/134/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 24.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K094920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie ponukového konania - Verejná ponuka na odpredaj nehnuteľností v konkurze – Prvé kolo
v konkurze, ktorý vyhlásil Okresný súd v Nitre uznesením zo dňa zo dňa 13.12.2018, č.k. 27OdK/244/2018,
konkurz na dlžníka František Kovács, nar. 17.10.1960, bytom Salka 110, 94361 Salka. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2018, č
OV 245/2018, č. zverejnenie K097248.
Konkurz bol vyhlásený v zmysle Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení – Zákon o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR).
Správca dňa 2.10. 2019 zverejnil majetok v OV č. 190/2019, č. zverejnenia K087874 verejnú ponuku na odpredaj
majetku nasledovne :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ
majetku
Pozemok
C KN
intravilán
Pozemok
C KN
intravilán
Pozemok
C KN
intravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

1134

3178

1/64

215

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

1134

3181

1/64

a 473

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

1135

3177/1

1/128

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

3156

2021

3/24

831

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

3156

2022

3/24

trávne Trvalé trávne
518
porasty

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

3156

7435

3/24

5093

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

3156

7436

3/24

trávne Trvalé trávne
1431
porasty

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

5375

2023

3/24

Pozemok
na Zastavané
ktorom
sa plochy
nachádza stavba nádvoria
Vinica

Vinice

Spoločný dvor

Zastavané
plochy
nádvoria

Trvalé
porasty
Orná pôda

Orná pôda

Orná pôda
Trvalé
porasty
Trvalý
porast

a 81

trávne Trvalé trávne
1036
porasty

Trvalé
porasty

Orná pôda

trávnatý

Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda

Názov
katastrálneho
územia

Spoluvlast.
podiel dlžníka

Druh pozemku

Výmera
[m2]

Deň vydania: 29.10.2019

Číslo
listu Číslo
vlastníctva
parcely

Názov

Typ majetku Názov
Stavba
vedená v
C KN
intravilán

Konkurzy a reštrukturalizácie

Obec

Orná pôda

2417

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

5375

2024

3/24

Orná pôda

3327

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

5375

7434

3/24

trávne Trvalé trávne
1701
porasty

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

5375

7437

3/24

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou

5375

7438

3/24

Orná pôda

Obec

Dvory
Rodinný dom nad
Žitavou

5906

Súpisné
číslo

Názov
katastrálneho
územia

1402

Dvory
Žitavou

nad

Číslo
listu
Číslo parcely
vlastníctva

Poznámka

1134

Rodinný dom je
v dezolátnom stave

3178

neobývaný

a je

Na pozemkoch na LV č.5375 je zriadené vecné bremeno nasledovne :
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816
47Bratislava podľa geometrického plánu č. 47 029 102 - 605/2013 na pozemku s parc. č. 7438 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 266 na trase Rz Levice- Rz Nové Zámky- Z 593/14
Zriadenie vecného bremena podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v
spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Bratislava podľa geometrického plánu č .
47029102-614/2013 na pozemok p.č. 7437, 7438 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č.
1056 na trase Rz Nové Zámky-TS ČS Branovo zo dňa 17.1.2014- Z 595/14
Podľa údajov z listu vlastníctva č. 1134, kde sa nachádza stavba rodinného domu vyššie popísaného,
spoločný dvor je na LV č. 1135 a je možné ho odpredať len spoločne s podielom na dome.
Lehota na doručovanie ponúk bola stanovená do 20 dní odo dňa zverejnenia ponuky na odpredaj v Obchodnom
vestníku. Za prvý deň lehoty sa počítal deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku a posledný deň ponuky bol pätnásty deň vrátane. Posledným dňom lehoty bol deň
22.10.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

158

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

Podľa podmienok ponukového konania každý ponuka musí obsahovať presné vymedzenie nehnuteľnosti a to
presným vymedzením parcelného čísla a ďalšou identifikáciou tak, aby nebolo možné zameniť si úmysel
záujemcu vyjadrený v písomnej ponuke, pričom pri každej parcele musí záujemca uviesť cenovú ponuku, za akú
je ochotný ju odkúpiť, inak sa na ponuku neprihliada. Pokiaľ teda nebola cena rozpísaná medzi jednotlivé parcely,
na ponuku sa neprihliada. Dôvodom je skutočnosť, že majú predkupné právo ostatní podieloví spoluvlastníci a je
potrebné identifikovať výšku ponúkanej ceny za každú nehnuteľnosť zvlášť, aby bolo možné identifikovať právo
podielového spoluvlastníka na odkúpenie.
V podmienkach ponukového konania si správca vyhradil právo neprijať ani jednu ponuku a to ani keby spĺňala
všetky náležitosti, čo potenciálny záujemca berie na vedomie bez výhrad podaním ponuky.
V stanovenej lehote boli doručené dve ponuky a to nasledovne :
·

·

Dňa 22.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, IČO:
50 050 907. Záujemca prejavil záujem o všetky ponúkané nehnuteľnosti s tým, že za podiel na dome +
podiel na parcelách 3178,3181,3177/1, teda nehnuteľnosti na LV č. 1134 a 1135 ponúkol cenu 5,01 €.
Ponúkaná cena v zmysle podmienok zverejnených nebola rozpísaná na každú parcelu a na dom zvlášť.
V tomto rozsahu záujemca podmienkam nevyhovel a na ponuku sa neprihliada. Súčasne považuje
správca túto cenu napriek stavu nehnuteľnosti a podielu dlžníka za extrémne nízku.Za ostatné parcely na
LV č. 3156 a 5375 ponúkal spolu cenu 306,08, pričom cenu rozpísal medzi jednotlivé parcely. Ponúknutá
cena však bola za tieto nehnuteľnosti podstatne nižšia, než cena ďalšieho záujemcu.
Dňa 22.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu EMEAN, s.r.o., Jurkovičova 31, Nitra, IČO: 45908702.
Záujemca prejavil záujem o všetky ponúkané nehnuteľnosti na LV č. 3156 a 5375 a neprejavil záujem
o podiel na domovej nehnuteľnosti na LV č. 1134 a 1135. Za nehnuteľnosti ponúkol sumu 755,00 €, teda
podstatne vyššiu cenu, ako vyššie uvedený predchádzajúci záujemca. Avšak cenu medzi jednotlivé
parcely nerozpísal, teda podmienkam nevyhovel a na ponuku sa neprihliada.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje ponuky nasledovne :
·
·

ponuku záujemcu Slovak Estate s.r.o. v rozsahu podielu na nehnuteľnostiach na LV č. 1134
a 1135 a ponuku EMEAN s.r.o. v rozsahu podielu na nehnuteľnostiach na LV č. 3156 a 5375 ako
ponuku, na ktorú sa neprihliada,
súčasne si správca vyhradzuje právo podľa zverejnených podmienok neprijať ani jednu ponuku
a to aj keby spĺňala všetky podmienky.

Správca teda neprijal ako úspešnú ani jednu ponuku a toto ponukové konanie vyhodnocuje ako
neúspešné a v ďalšom bude postupovať podľa ZKR.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K094921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MM ENERG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 603 553
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu: MM ENERG, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 45 603 553 (ďalej len „Úpadca“),
týmto za účelom speňaženia podniku Úpadcu vyhlasuje I. kolo vereného ponukového konania.

Predmetom speňažovania je Podnik Úpadcu (Bioplynová stanica v Sačurove s príslušenstvom) pozostávajúci
z nehnuteľného majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa TADEX, s.r.o., so
sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 186 942 (pôvodne spoločnosť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), uverejnenom v Obchodnom vestníku SR dňa 25.01.2019 pod
č. 18/2019, spolu s nesplatenými peňažnými záväzkami, ktoré súvisia s prevádzaným podnikom a vznikli po
vyhlásení konkurzu.

Podmienky ponukového konania je možné získať na adrese kancelárie Správcu, po zaplatení účastníckeho
poplatku 200,00 € (slovom: dvesto eur) na bankový účet konkurznej podstaty, t.j. bankový účet vedený pod č. ú.:
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4607 1327 v peňažnom ústave Tatra banka, a.s..

Ponuka (Záväzný návrh) Záujemcu v ponukovom konaní musí byť doručená poštou alebo predložená osobne na
adresu kancelárie Správcu: HMG Recovery, k.s. so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto najneskôr do 30 kalendárnych dní od uverejnenia oznamu o speňažovaní v Obchodnom
vestníku SR (t.j. prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň
nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu predmetného oznámenia o I. kole verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR), a to najneskôr do 15.30 hod. posledného dňa uvedenej
lehoty – pričom platí, že pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak za posledný
deň lehoty sa považuje najbližší pracovný deň.

Ďalšie informácie je možné získať telefonicky na tel. č. 0905 784 189, prípadne e-mailom na adrese:
recovery@hmg.sk.

V Bratislave, dňa 24.10.2019
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K094922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sylvia Milkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 817/23, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/88/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/88/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU PO SPLNENÍ ROZVRHU VÝŤAŽKU

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Sylvia
Milkovičová, nar. 14.08.1978, bytom: Dlhá č. 817/23, 949 01 Nitra, spisová značka 23OdK/88/2019

oznamuje,

že bol splnený rozvrh výťažku. Konkurz na majetok dlžníka sa v súlade s ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Sylvia Milkovičová, nar. 14.08.1978, bytom: Dlhá
č. 817/23, 949 01 Nitra, spisová značka 23OdK/88/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje

V Nitre dňa 24.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K094923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelkó Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1466 / 5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/148/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/148/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako konkurzný správca dlžníka: Tibor Kelkó, nar. 28.12.1986, bytom Agátová
1466/5 Hurbanovo, štátny občan SR v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
Secapital S.á.r.L. ,9 Rue du Laboratoire, L-1911 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČO: B 108305, s
poradovým číslom veriteľa:5, s prihlásenou celkovou sumou: 637,33 EUR bola do kancelárie správcu doručená po
základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K094924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fodorová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstvevná 518/1, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/117/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/117/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., ako správca dlžníka: Jolana Fodorová, nar. 04.10.1971,
bytom Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce, týmto oznamuje súpis nehnuteľností patriacich do všeobecnej
podstaty majetku dlžníka. Hodnoty budú doplnené.

Poradové
číslo

Katastrálne
územie

LV

1.

Šamorín

171

2.

Šamorín

171

3.
4.
5.

Šamorín
Pastovce
Pastovce

6.

Pastovce

7.
8.
9.
10.
11.

Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo

171
1033
1033
nie
evidovaný
679
679
1085
1085
1086

Výmera
(m2)

Druh pozemku

zastavaná
plocha
176
a nádvorie
zastavaná
plocha
a
123
nádvorie
dom
súp.č. 948
trvalý trávny porast
327
vinica
1212
je

Par. č.

Parcely
typu

registra Spoluvlastnícky
podiel

3002/1 C

3/16

3002/2 C

3/16

3002/1 C
1212 C
1213 C

3/16
1/1
1/1

viničný domček

-

-

-

1/1

orná
orná
orná
orná
orná

8405
3147
6550
6460
4316

726
1442
1440
1443
745/12

E
E
E
E
E

1/28
1/28
1/56
1/56
1/56

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

K094925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelkó Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1466 / 5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/148/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/148/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Okresného súdu Nitra, zo dňa 12.7.2018, sp. zn.: 27OdK/148/2018 zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 19.7.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 12.7.2018“) bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Tibor Kelkó, nar. 28.12.1986, bytom Agátová 1466/5, Hurbanovo, štátny občan SR (ďalej
len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana
Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR,
pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Tibor Kelkó, nar.
28.12.1986, bytom Agátová 1466/5, Hurbanovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tibor Kelkó, nar. 28.12.1986, bytom
Agátová 1466/5, Hurbanovo, zrušuje.

V Nitre, dňa 24.10.2019
Ing. Jana Fülöpová, správca

K094926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Selecký Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 136 / 12, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/135/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/135/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Okresného súdu Nitra, zo dňa 24.10.2017, sp. zn.: 31OdK/135/2017zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 31.10.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 24.10.2017“) bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Branislav Selecký, nar. 29.11.1973, bytom Tokajská 12, 949 11 Nitra (ďalej len „Dlžník“).
Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Branislav Selecký, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29.11.1973, bytom Tokajská 12, 949 11 Nitra, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Branislav Selecký, nar. 29.11.1973, bytom
Tokajská 12, 949 11 Nitra, zrušuje.

V Nitre, dňa 24.10.2019
Ing. Jana Fülöpová, správca

K094927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Halászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4549/67, 940 57 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

OPRAVA SÚPISU MAJETKU PRE ADMINISTRATÍVNMU CHYBU
Správca z dôvodu administratívnej chyby v súpise majetku týkajúcej sa veľkosti spoluvlastníckeho podielu dlžníka
a tomu zodpovedajúcej súpisovej hodnote majetku pri položke majetku č. 1 a 2, opravuje súpis majetku
nasledovne:
Položka č.1: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec Nové zámky, kat. úz. Nové zámky,
zapísané na LV č. 6477 ako: parc. reg. ´´E´´ č. 3058 trvalý trávny porast o výmere 619 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 1/30-ina.
Súpisová hodnota: 10 €

Položka č.2: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec Nové zámky, kat. úz. Nové zámky,
zapísané na LV č. 6477 ako: parc. reg. ´´E´´ č. 3059 orná pôda o výmere 17 548 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 1/30-ina.
Súpisová hodnota: 269 €

V Nitre dňa 24.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K094928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 44/6, 935 21 Tlmače, časť Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/169/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/169/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Ľudmila Kráľová, bytom Školská 44/6, 935 02 Tlmače, časť Lipník (ďalej
len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje Súpis majetku všeobecnej podstaty:
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1.

Súpisová
hodnota

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Tlmače, obec: Tlmače, okres: Levice, štát:
Slovenská republika, ktoré sú zapísané na LV č. 740 ako:
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape ako
52.000,- €
·
- parc.č . 5999/108 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2
Stavba
·
- Bytový dom so súp. č. 44, postavený na parc. č. 5999/108
Byt
·
- Byt č. 2, vo vchode č. 6, nachádzajúci sa na prízemí
a to o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 – ina k celu
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve
a spoluvlastnícky
podiel
k pozemku:
7868/162265
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Majetok v BSM dlžníčky
a jej manžela

V Nitre dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Spevár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 162/9, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/165/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 09.10.2019
Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937
874
Prihlásená suma spolu: 2 058,78 €
Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V

Nitre

dňa

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

K094930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Spevár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 162/9, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/165/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 11.10.2019
Veriteľ: Krajský súd v Bratislave, sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihlásená suma spolu: 7,68 €
Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V
Mgr. Peter Páll, správca

Nitre

dňa

24.10.2019

K094931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Plevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 24.10.2019
Veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlo: Želetavská 1525/1,140 92 Praha, Česká
republika, IČO: 64 948 242
Prihlásená suma spolu: 12 470,72 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V
Mgr. Peter Páll, správca

Nitre

dňa

24.10.2019

K094932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/157/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/157/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 24.10.2019
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, sídlo: Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, IČO:
542 097 902
Prihlásená suma spolu: 904,69 €
Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V
Mgr. Peter Páll, správca

Nitre

dňa

24.10.2019

K094933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nina Virágová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 3460/17, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/177/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/177/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 24.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ: EOS KSI Slovensko,s.r.o., sídlo: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihlásená suma spolu: 22 670,13 €
Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V
Mgr. Peter Páll, správca

Nitre

dňa

24.10.2019

K094934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulcová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 2487/12, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/158/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/158/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V konkurznom konaní navrhovateľa / dlžníka: Valéria Petrinec Šulcová, rod. Ďuračová, nar. 22.03.1956, trvalý
pobyt Novomestská 2487/12, 940 01 Nové Zámky, prechodný pobyt ubytovňa Stredná odborná škola
stavebná, Nitrianska, cesta 61, 940 01 Nové Zámky, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením
Okresného súdu Nitra č.k. 27OdK/158/2019 vydaného dňa 13.08.2019 vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
za správcu bol ustanovený Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný
v zozname správcov MS SR pod značkou S 1533 (ďalej len „Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené vo
vydaní Obchodného vestníka č. 160/2019 dňa 20.08.2019 a stalo sa právoplatné a vykonateľné dňa 21.08.2019.
Správca týmto v súlade s §167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), o z n a m u j e , že:
• v konkurznom konaní č.k.: 27OdK/158/2019 nebol zistený žiaden majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu,
pričom Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého Dlžníkom a informácií
poskytnutých Dlžníkom na osobnom stretnutí so záverom zistenia, že Dlžník je nemajetný a neexistuje žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť ani súpis
majetku konkurznej podstaty.
• Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K094935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 105, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/50/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany ako správca dlžníka: Dáša Papová,
nar. 06.04.1976, bytom 946 36 Kravany nad Dunajom 105, v zmysle § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto o z n a m u j e m , že došlo k
splneniu rozvrhu výťažku, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu sa konkurz
zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K094936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Králiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/173/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 28.07.2019, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
ÚPADCA
Renáta Králiková, Thurzova 1/17, 036 01 Martin
Veriteľ
Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792
Právny
dôvod 1.Rozhodnutie č. 1621224729/2015 zo dňa 25. 02. 2015 na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady
vzniku pohľadávky a drobné stavebné odpady – rozhodnutie Mesta Martin č. 1621224729/2015 zo dňa 25. 02. 2015 na vyrubenie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (právoplatnosť nadobudlo dňa 15. 04. 2015 a vykonateľnosť
dňa 01. 09. 2015), ktorým Mesto Martin ako príslušný správca dane vyrubilo dlžníkovi miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 – 25,00 €,
2. Rozhodnutie č. 1621284092/2016 zo dňa 16. 02. 2016 na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady - rozhodnutie Mesta Martin č. 1621284092/2016 zo dňa 16. 02. 2016 na vyrubenie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (právoplatnosť nadobudlo dňa 29. 03. 2016 a vykonateľnosť
dňa 01. 09. 2016), ktorým Mesto Martin ako príslušný správca dane vyrubilo dlžníkovi miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 – 25,07 €,
3. Rozhodnutie č. 1621396578/2018 zo dňa 12. 03. 2018 na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady - rozhodnutie Mesta Martin č. 1621396578/2018 zo dňa 12. 03. 2018 na vyrubenie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (právoplatnosť nadobudlo dňa 18. 05. 2018 a vykonateľnosť
dňa 01. 09. 2018), ktorým Mesto Martin ako príslušný správca dane vyrubilo dlžníkovi miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 – 26,20 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma pohľadávok 76,27 €
vrátane
príslušenstiev
Prihláška doručená 14. 10. 2019
dňa
Počet príloh
5

V Čadci dňa 23. 10. 2019
Imrich Šimulák, správca

K094937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Koleň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 647/29, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/224/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty Dlžníka Viktor Koleň, narodený 13. 01. 1950, bytom Mierová
647/29, 038 53 Turany. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania
3OdK/202/2019 s poukazom na ustanovenie § 167n) ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 193/2019 zo dňa 07. 10. 2019 (číslo
zverejnenia K089267), pričom sa jedná o nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka v súpisovej hodnote
45,61€€, za nesledujúcich podmienok:
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody
43, 022 01 Čadca, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie 9OdK/224/2019 – Koleň – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu SK36 1100 0000 0029
2186 0434, variabilný symbol 92242019.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo e-mailom na
simulaki@centrum.sk.
V Čadci dňa 24. 10. 2019
Imrich Šimulák
správca

K094938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Mikulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/5, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/202/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

170

Obchodný vestník 209/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

3OdK/202/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty Dlžníka Stanislav Mikulík, narodený, 21.04.1968 bytom
Dadanova 2285/5, 010 15 Žilina. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania
3OdK/202/2019 s poukazom na ustanovenie § 167p) ods. 1 a násl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 193/2019 zo dňa 07. 10. 2019 (číslo
zverejnenia K089266), pričom sa jedná o hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka v súpisovej hodnote 700,00€,
za nesledujúcich podmienok:
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody
43, 022 01 Čadca, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie 3OdK/202/2019 – Mikulík – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu SK36 1100 0000 0029
2186 0434, variabilný symbol 32022019.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo e-mailom na
simulaki@centrum.sk.
V Čadci dňa 24. 10. 2019
Imrich Šimulák
správca

K094939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trpiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/224/2019 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Miroslav Trpiš, nar. 18.01.1988, bytom
Žilina, 010 01 Žilina, v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka – osobné motorové vozidlo RENAULT LAGUNA, zelená metalíza tmavá,
zdvihový objem valcov 1998 m3, dátum prvej evidencie 24.7.1988, ŠPZ ZA070AI, počet najazdených km
197219, vozidlo pojazdné, súpisová hodnota 400,00 EUr. Osobné motorové vozidlo bolo zapísané do
súpisu majetku všeobecnej podstaty a zverejnené v OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019

Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom ponukového konania je vyššie uvedený hnuteľný majetok, vyššie špecifikovaný.
2. Záujemcovia o kúpu predmetného osobného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi
na adresu: Na stanicu 16, 010 09 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 1OdK/224/2019Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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záväzná ponuka, neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom Vestníku. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Minimálna ponúknutá cena sa stanovuje vo výške ceny súpisovej, t.j. 400,00 EUr. Záujemca o kúpu
predmetného majetku zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške 100 % ponúkanej ceny a to
na bankový účet IBAN: SK60 1100 0000 0030 1108 6907, variabilný symbol 12242019, do poznámky je
potrebné uviesť Trpiš. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet
a zároveň mu správca písomne alebo e-mailom oznámi, že bol v ponukovom konaní neúspešný a to do
troch /3/ dni od dňa otvárania obálok.
5. Otváranie obálok uskutočni správca do troch /3/ dni od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
6. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál
z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho
preukazu.
7. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na adrese: Na stanicu 16, 010
09 Žilina resp. na t.č. 0918086917.
8. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutočni žrebovanie. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh
kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením lehoty , do ktorej je úspešný účastník ponukového konania
povinný kúpnu zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote má za následok neuzavretie
kúpnej zmluvy a teda zmarenie ponukového konania. Poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
10. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stoji a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi alebo proti podstate.
11. Právo úspešného účastníka ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je
podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa §
167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich /10/ dni od skončenia ponukového
konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému záujemcovi vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch /3/ dni odo dňa
vykúpenia predmetu speňažovania oprávnenou osobou.

Ing. Štefan Straka, správca

K094940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gápa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/250/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Gápa, nar.15.02.1989, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina, týmto v súlade s ustanovením §167l ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 22.10.2019 doručená správcovi prihláška pohľadávky č.1 veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713,celková
prihlásená suma:1.597,65 EUR a táto bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K094941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 3739, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/297/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/297/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Králik, nar. 25.12.1980, trvale bytom
Zelená 3739/9, 036 08 Martin - Priekopa, týmto v zmysle § 85 ods.2) ZoKR oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, a to počas
pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred
dohodnúť na tel. č. 0911 732 745, prípadne emailom na adrese: plichtova.pravo@gmail.com.
JUDr. Eva Plichtová, PhD.

K094942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833 / 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Označenie dražobníka:
JUDr. Erik Končok, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
konkurzný správca úpadcu
Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017
podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ TRANS, s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21
Pavlova Ves)

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Erik Končok, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
konkurzný správca úpadcu
Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017
podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ TRANS, s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21
Pavlova Ves)

Dátum konania dražby:

10.12.2019

Čas otvorenia dražby:

09.00 hod

(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:

Zasadacia miestnosť v sídle správcu (Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina)

Opakovanie dražby:

1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Predmetom Dražby je 1/2 podiel z nasledovných nehnuteľností, nachádzajúcich sa v obci Bobrovec, k.ú.
Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2307 ako parcely registra „E“:
parcel. č.

výmera:

druh pozemku:

2107

615 m2

orná pôda

2665

2219 m2

orná pôda

2994

992 m2

orná pôda

3767

80 m2

orná pôda

4403/1

216 m2

orná pôda

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

/a to všetko v podiele 1/2 vo vlastníctve Úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5,
031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves. zastúpený JUDr. Erik Končok, správca konkurznej
podstaty, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina /

Opis predmetu dražby:

Parcely registra "E"

Pozemky sa nachádzajú vo viacerých lokalitách katastrálneho územia obce Bobrovec, jedná sa zväčša o pásy
polí širokých od 2,2 m do 11m a dlhých od 37 m do 460 m, využívaných ako poľnohospodárske pozemky. Terén
je zväčša rovinatý, prístup možný z verejnej komunikácie, resp. cez prístupové miestne komunikácie, bez
možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemky nie sú určené na zástavbu, v zmysle územného plánu sú
definované ako orná pôda, aktuálne bez možného samostatného komerčného využitia, z pohľadu budúcnosti však
nie je vylúčená možnosť zmeny využitia. Komplikáciou je rozdrobenosť jednotlivých parciel, viacerí spoluvlastníci
a výmera a tvar pozemkov.

Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby
Záložné práva:

Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/57574/07/CH,Z4701/2007
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2
č.k.660/340/33581/08/CH,Z3080/2007,

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

Vl.2 Janík Milan – podiel
č.k.660/43165//08/CH,Z4155/2008

1/2

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

Vl.2 Janík Milan – podiel 1/2
č.k.660/340/56614/08/CH,Z4842/2008

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

Vl.2 Janík Milan – podiel
č.k.660/340/7594/09/CH,Z925/2009

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

1/2

Vl.2 Janík Milan - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť Ex 1343/2009, JUDr. Matejovie Peter Liptovský Mikuláš, Z-2532/10
Vl.2 Janík Milan - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť Ex 1344/2009, JUDr. Matejovie Peter Liptovský Mikuláš, Z-2533/10
Vl.2 Janík Milan - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť Ex 1731/10, JUDr.Mgr. Vladimír Zachar Ružomberok, Z-4932/2010
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2- Záložné právo pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/7282/2011/CH, Z1128/2011,
Vl.2 Janík Milan – podiel ½ - Záložné právo pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/9607/2011/CH, Z1529/2011,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/56281/2011/CH,ZVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4818/2011,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/56281/2011/CH,Z1479/2011,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500501/5/2499549/2012/balž Z3908/2012,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.9500502/5/1572475/2013/balž Z1961/2013,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.20660926/2015 Z-3296/2015,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k. 103897152/2016,Z-3733/2016,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.100308729/2017,Z-999/2017

Nájomné práva viaznuce na predmete dražby:

nie sú známe

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby
Vyššie uvedené ťarchy viaznuce na predmete dražby výkonom záložného práva v rámci dražby zaniknú.
Práva osôb vyplývajúcich z vecných bremien na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, prepočítaná na podiel 1/2:
po zaokrúhlení:

8182,48 Eur

8.180 Eur

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

Číslo znaleckého posudku:

15.08.2019

34/2019

Znalec:

Ing. Ivan Širka

- Odbor znalca:

stavebníctvo

- Odvetvie znalca:

odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914426

Najnižšie podanie:

8.180 Eur

Minimálne prihodenie:

100,00 Eur

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

Výška dražobnej zábezpeky: 820 Eur
Spôsob
zloženia
dražobnej
zábezpeky:

a.
b.
c.
d.

bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka IBAN: SK SK2565000000000020271449, vedený
v Poštovej banke, a.s., VS:250202019; alebo
vkladom hotovosti do pokladne dražobníka (adresa pre vklad v hotovosti: Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, 010
01) ; alebo
zložením do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude vyplývať, že táto bude uvoľnená v prospech dražobníka
pre prípad, že zložiteľ vykoná na predmetnej dražbe najvyššie podanie (ďalej len „Notárska úschova“)
vystavením neodvolateľnej bankovej záruky prevoditeľnej výlučne na dražobníka, splatnej na prvú výzvu a platnej
minimálne po dobu 15 dní odo dňa konania dražby, vystavenej v prospech veriteľa, ktorým je dražobník (ďalej len
„Banková záruka“).

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Doklady
preukazujúce
zloženie
dražobnej
zábezpeky
účastníkom
dražby:

a.

b.
c.

originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp. originál dokladu
preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na účet dražobníka IBAN: SK2565000000000020271449,
vedený v Poštovej banke, a.s., a to všetko za predpokladu následného pripísania prevedených, resp. vložených
finančných prostriedkov na účet dražobníka, IBAN: SK2565000000000020271449, vedený v Poštovej banke,
a.s.,; alebo
originál notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy;
originál záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
a/ bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; alebo
b/ vrátením zloženej hotovosti k rukám účastníka dražby,
c/ vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy
d/ vrátením záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;
a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od
dražby.

Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky platobnou kartou alebo šekom: Nie

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej zábezpeky, je vydražiteľ povinný uhradiť priamo na účet
správcu konkurznej podstaty IBAN: SK SK2565000000000020271449 vedený v Poštovej banke, a.s. v lehote do
15 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet správcu konkurznej
podstaty. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
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1. 26.11.2019 o 12,00 hod.
2. 29.11.2019 o 12,00 hod.

Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať zamestnanca správcu (0911 700 030) minimálne 3 pracovné dni
pred dňom ohliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný
odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.

Notárska zápisnica:
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr.
Ľubicou Jonekovou, so sídlom Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Účastníci dražby:
Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie
a ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražba je prístupná
verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,- Eur

Upozornenie:
Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podľa § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva prednostným záložným veriteľom
uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho priebeh dražby v prospech
ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú
v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného
práva.
Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Poučenie:

podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
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domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu 12b); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

12b)

§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

K094943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833 / 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Označenie dražobníka:

JUDr. Erik Končok, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01

konkurzný správca úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4.
apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ
TRANS, s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves)

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Erik Končok, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01

konkurzný správca úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4.
apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ
TRANS, s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves)
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Dátum konania dražby:

10.12.2019

Čas otvorenia dražby:

09.30 hod

Deň vydania: 29.10.2019

(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby:

Zasadacia miestnosť v sídle správcu (Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina)

Opakovanie dražby:

1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Predmetom Dražby je 1/2 podiel z nasledovných nehnuteľností, nachádzajúcich sa v obci Bobrovec, k.ú.
Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2069 ako parcely registra „E“:
parcel. č.

výmera:

druh pozemku:

1580/1

308 m2

orná pôda

1580/2

1257 m2

orná pôda

2293

1027 m2

orná pôda

2546

2367 m2

orná pôda

2953

2039 m2

orná pôda

3088

3272 m2

orná pôda

3987

167 m2

orná pôda

4179

464 m2

orná pôda

4676

3340 m2

orná pôda

4862

2626 m2

orná pôda

5302

3760 m2

trvalý trávny porast

/a to všetko v podiele 1/2 vo vlastníctve Úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5,
031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves. zastúpený JUDr. Erik Končok, správca konkurznej
podstaty, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina /

Opis predmetu dražby:

Parcely registra "E"

Pozemky sa nachádzajú vo viacerých lokalitách katastrálneho územia obce Bobrovec, jedná sa zväčša o pásy
polí širokých od 2,2 m do 11m a dlhých od 37 m do 460 m, využívaných ako poľnohospodárske pozemky. Terén
je zväčša rovinatý, prístup možný z verejnej komunikácie, resp. cez prístupové miestne komunikácie, bez
možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemky nie sú určené na zástavbu, v zmysle územného plánu sú
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definované ako orná pôda resp. trvalý trávny porast, aktuálne bez možného samostatného komerčného využitia,
z pohľadu budúcnosti však nie je vylúčená možnosť zmeny využitia. Komplikáciou je rozdrobenosť jednotlivých
parciel, viacerí spoluvlastníci a výmera a tvar pozemkov. Na pozemky parc. č. 2293, 2546, 2953, 3088, 4676,
4862 a 5302 je so spoluvlastníkmi uzavretá nájomná zmluva na poľnohospodárske pozemky so spol. Agro Racio
s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
Záložné práva:
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/15785/07/CH,Z1485/2007
Vl.2 Janík Milan - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť Ex 1343/2009, JUDr. Matejovie Peter Liptovský Mikuláš, Z-2532/10
Vl.2 Janík Milan - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť Ex 1344/2009, JUDr. Matejovie Peter Liptovský Mikuláš, Z-2533/10
Vl.2 Janík Milan - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť Ex 1037/07, JUDr. JUDR. Jaroslav Kabáč, Považská Bystrica, Z-1561/2008
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500501/5/659392/2013/balž Z-1139/2013,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500502/5/1575909/2013/balž Z1960/2013,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500501/5/113767/2014/balž Z-667/2014,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.9500502/5/2239891/2014/balž Z2653/2014,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.20660926/2015 Z-3296/2015,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k. 103897152/2016,Z-3733/2016,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.100308729/2017,Z-999/2017

Nájomné práva viaznuce na predmete dražby:
nie sú známe

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
Vyššie uvedené ťarchy viaznuce na predmete dražby výkonom záložného práva v rámci dražby zaniknú.
Práva osôb vyplývajúcich z vecných bremien na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, prepočítaná na podiel 1/2: 27.724,62 Eur
po zaokrúhlení:

27.725 Eur
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Dátum vyhotovenia znaleckého posudku: 15.08.2019
Číslo znaleckého posudku:

34/2019

Znalec:

Ing. Ivan Širka

- Odbor znalca:

stavebníctvo

- Odvetvie znalca:

odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914426

Najnižšie podanie:

27.725 Eur

Minimálne prihodenie:

100,00 Eur

Dražobná zábezpeka:

Vyžaduje sa

Výška dražobnej zábezpeky: 2.772 Eur
Spôsob
zloženia
dražobnej
zábezpeky:

a.
b.
c.
d.

bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka IBAN: SK SK2565000000000020271449, vedený
v Poštovej banke, a.s., VS:250302019; alebo
vkladom hotovosti do pokladne dražobníka (adresa pre vklad v hotovosti: Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, 010
01) ; alebo
zložením do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude vyplývať, že táto bude uvoľnená v prospech dražobníka
pre prípad, že zložiteľ vykoná na predmetnej dražbe najvyššie podanie (ďalej len „Notárska úschova“)
vystavením neodvolateľnej bankovej záruky prevoditeľnej výlučne na dražobníka, splatnej na prvú výzvu a platnej
minimálne po dobu 15 dní odo dňa konania dražby, vystavenej v prospech veriteľa, ktorým je dražobník (ďalej len
„Banková záruka“).

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Doklady
preukazujúce
zloženie
dražobnej
zábezpeky
účastníkom
dražby:

a.

b.
c.

originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp. originál dokladu
preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na účet dražobníka IBAN: SK2565000000000020271449,
vedený v Poštovej banke, a.s., a to všetko za predpokladu následného pripísania prevedených, resp. vložených
finančných prostriedkov na účet dražobníka, IBAN: SK2565000000000020271449, vedený v Poštovej banke,
a.s.,; alebo
originál notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy;
originál záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
a/ bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; alebo
b/ vrátením zloženej hotovosti k rukám účastníka dražby,
c/ vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy
d/ vrátením záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;
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a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od
dražby.

Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky platobnou kartou alebo šekom:

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej zábezpeky, je vydražiteľ povinný uhradiť priamo na účet
správcu konkurznej podstaty IBAN: SK SK2565000000000020271449 vedený v Poštovej banke, a.s. v lehote do
15 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet správcu konkurznej
podstaty . Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Ohliadka predmetu dražby:

1. 26.11.2019 o 12,30 hod.
2. 29.11.2019 o 12,30 hod.

Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať zamestnanca správcu (0911 700 030) minimálne 3 pracovné dni
pred dňom ohliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný
odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.

Notárska zápisnica:
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr. Ľubicou Jonekovou, so sídlom
Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Účastníci dražby:
Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie a ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže
byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upozornenie:
Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podľa § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva prednostným záložným veriteľom
uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho priebeh dražby v prospech
ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú
v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného
práva.
Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Poučenie:

podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu 12b); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

12b)

§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

K094944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 3739/9, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/297/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/297/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
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Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na
majetok dlžníka Michal Králik, nar. 25.12.1980, trvale bytom Zelená 3739/9, 036 08 Martin - Priekopa, bol
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 9OdK/297/2019 zo dňa 16.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva Plichtová,PhD., so sídlom kancelárie:Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Toto Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 204/2019 dňa 22.10.2019, a právoplatnosť
nadobudlo dňa 23.10.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000, as the trustee of bankrupt Michal Králik, b.25.12.1980, permanently residing: Zelená 3739/9, 036 08
Martin- Priekopa, (onwards only „bankrupt“),our duty is to inform you, that the District Court in Žilina NO:
9OdK/297/2019 dated 16th october 2019.
This resolution of the District Court Žilina was published in the Commercial bulletin No. 204/2019 from 22th
október 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Eva Plichtová, PhD., With
headquarters Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Žilina became valid on 22thoktorber 2019. This day was declared
bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré užboli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až6, 8 až10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle §29 ZKR inak
sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je užpohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiťsa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byťv konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávaťiba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhaťsa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K094945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejov Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Kysucou 294, 023 54 Dlhá nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/242/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Milan Matejov, nar.: 19.06.1985, bytom: Dlhá nad Kysucou 294, 023 54
Dlhá nad Kysucou týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019.
I. Predmet predaja:
Predmetom predaja je hnuteľná vec podľa nasledovnej špecifikácie:
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové
WAUZZZ4BZ1N083426, rok výroby: 2001

vozidlo

AUDI

A6,

S6,

EČV:

CA328BS, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku predložený dlžníkom, výpis z
evidencie vozidiel, obhliadka vykonaná správcom
Technický stav majetku: motorové vozidlo bolo v roku 2013 havarované, bol na ňom vymenený motor, rozvody,
čelné sklo. Vymenené diely sú vo vlastníctve autoservisu. V prípade speňaženia diely budú z vozidla
vymontované.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: Mgr.
Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové kolo – 1OdK/242/2019 - Milan
Matejov“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho
po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu zložená na účet správcu vedený v SLSP, a.s.,
pobočka Žilina, IBAN: SK67 0900 0000 0051 4321 2046 v lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú
kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
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originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, prípadne
jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.

III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.

Kontaktné údaje:
e-mail: filip.durajda@gmail.com
t. č.: 0911 689 346

V Žiline dňa 24.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K094946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 6127/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/232/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/232/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok. Mgr. Andrea
Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubica Cicková, nar. 24.09.1985, trvale bytom Bambusky 6127/25,
036 01 Martin, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do kancelárie správcu doručená
nasledovná prihláška veriteľa:
- Prihláška pohľadávky veriteľa Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského, 036 49 Martin; v celkovej sume
212,54€, ktorá bola v súlade s ustanovením § 28. ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K094947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/60/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Luticová, správca S1774, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo,
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Róbert Putík, nar. 12.07.1968, trvale bytom Martin, 036 01 Martin, do 01.02.2017 podnikajúci pod obchodným
menom Róbert Putík - RP saldatura - carpenteria - zváranie - zámočníctvo, s miestom podnikania Kollárova 73,
036 01 Martin, IČO: 37 405 870, korešpondenčná adresa: Ľubeľa 448, 032 14 Ľubeľa,
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 17.10.2019, t.j. po skončení základnej
prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávok veriteľa:
Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, Slovenská republika, ktorý si v konkurznom konaní
prihlásil pohľadávky v celkovej výške 197,54 Eur.
Tieto pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Eva Luticová, správca

K094948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/60/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Luticová, správca S1774, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo,
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Róbert Putík, nar. 12.07.1968, trvale bytom Martin, 036 01 Martin, do 01.02.2017 podnikajúci pod obchodným
menom Róbert Putík - RP saldatura - carpenteria - zváranie - zámočníctvo, s miestom podnikania Kollárova 73,
036 01 Martin, IČO: 37 405 870, korešpondenčná adresa: Ľubeľa 448, 032 14 Ľubeľa,
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 22.08.2019, t.j. po skončení základnej
prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávok veriteľa:
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Slovenská republika, ktorý si
v konkurznom konaní prihlásil pohľadávky v celkovej výške 1 674,77 Eur.
Tieto pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Eva Luticová, správca
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K094949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Šolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3295/36, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 233 624
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7K/16/2017 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/16/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Označenie dražobníka :

Dražby a aukcie, s.r.o.
Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin
konajúci: Mgr. Juraj Gallo, konateľ
IČO: 36 751 642
IČ DPH: SK 202 23 55 170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro,
vložka číslo : 18739/L

Označenie navrhovateľa : JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty
sídlo: Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca úpadcu:
Boris Šolc, nar. 9.4.1968, bytom Borová 3295/36, 010 07 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Boris
Šolc, s miestom podnikania Borová 3295/36, 010 07 Žilina, IČO: 33 233 624

Miesto konania dražby :
Dátum konania dražby :
Čas konania dražby :
Opakovanie dražby :

v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
18.11.2019
11:00 hod.
prvá dražba

Predmet dražby :

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálne územie Bytčica, Okresný úrad
Žilina - katastrálny odbor na LV č. 1445 ako:
- stavba – rodinný dom súp. č. 1013, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1382/26, v
spoluvlastníckom podiele 1/2,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1382/26 o výmere 302 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1382/88 o výmere 660 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby :

Hodnotený objekt sa nachádza v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Žilina - Bytčica.
Pozemok je v časti ul. Prielohy č.8A, 0,3km od obchodov a otočky autobusov pri sídlisku Solinky.
Napojenie budované na D1 je 0,6km, od základnej školy a škôlky a obchodov je 1,0km, je možnosť
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Napojenie budované na D1 je 0,6km, od základnej školy a škôlky a obchodov je 1,0km, je možnosť
vodovodu, kanalizácie, elektriky a plynu, je spevnený prístup, je obytná aj rekreačná poloha s
infraštruktúrou pre turistický ruch, obecný úrad, služby, autobusová doprava medzimestská, vlak 6,0km
zastávka v Žiline hlavná
stanica. Dopravné spojenie s centrom a krajským mestom Žilina je do 15minút.jazdy autom v normálnej
premávke, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných
príležitostí.
Opis stavu, v akom sa predmet Rodinný dom s.č.1013 na KNC parc.č.1382/26 k.ú. Bytčica
dražby nachádza:
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Na rovine v slepej ulici so záhradou a dvorom s MAX nákupným centrom oproti a na začiatku časti obce
Bytčica. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizáciu a plyn. Vykurovaný ústredne
teplovodne na plyn alebo krbom na pevné palivo.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom s garážou, má 2x nadzemné podlažie so vstupom samostatným z východu, cez zádverie,
chodbu do obytnej haly so schodiskom a krbom, do jedálne s kuchyňou a špajzou. Z chodby je vstup do
kúpeľne a práčovne a hosťovskej izby. Po schodoch do 2NP, kde je v 2xkúpelni ak WC a z galérie je
vstup do 4x izieb a samostatného WC s umývadlom. V 1NP je vstup do garáže s umývadlom a
automatické vráta výklopné, vzadu je malá kotolňa so zásobníkom TUV, solárnymi výmenníkmi a
plynovým kotlom.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke
nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a
keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové
ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy – z
pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok;
obklady fasád - umelý kameň
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné
obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m
výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je
drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým
zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových),
korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - umývačka riadu
(zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové
alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné
batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub – s
uzatvoreným ohniskom; - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného
vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej
vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke
nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné
obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do
výšky 1 m
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým
zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových),
korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné
batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - sauna
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač
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– s automatickým istením
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená v roku 2007 podľa čestného vyhlásenia majiteľa, overeného
staviteľom, ktorý dom začal stavať v roku 2005 a projekt bol spracovaný ku kolaudácii dňa 7.11.2007.
Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite nadštandard prevažne použitých iných materiálov so
zateplením, skladobne 480mm. Životnosť je stanovená odborne na 100 rokov.
Drobná stavba: Sklad záhradný na parc.č.1382/88 k.ú. Bytčica
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: pri bazéne v záhrade
Dispozičné riešenie: jedna skladová miestnosť na záhradný nábytok a náradie
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30
cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle;
klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná, štuková omietka
- Výplne otvorov - dvere - plastové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
Plot: Zadný a predný plot
Plot okolo pozemku z troch strán na podmurovke z betónu a umelého kameňa, drevená výplň do výšky
1,669m, s vrátami a vrátkami stolárskymi z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená životnosť na
50 rokov
Vonkajšia úprava: Vodovod
Prípojka vody DN40, plast z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená životnosť na 80 rokov
Vonkajšia úprava: Kanalizácia
Prípojka kanalizácie DN150 plast z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená životnosť na 80
rokov
Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka
Prípojka elektriky zem kabel Cyky 4x16mm2 x2 z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená
životnosť na 80 rokov
Vonkajšia úprava: Spevnené plochy - zámková
Betónový chodník okapový a vstupný, dlažba zámková do piesku z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne
stanovená životnosť na 70 rokov
Vonkajšia úprava: Plynovod
Prípojka plynu DN25, plast z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená životnosť na 80 rokov

Vonkajšia úprava: krb záhradný
Záhradný krb z betónu do výšky 3,0m z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená životnosť na 80
rokov
Vonkajšia úprava: Spevnené plochy - betón pod prenosný bazén
Betónová kruhová plocha pod bazénom, z roku 2007 na parc.č.1382/88, odborne stanovená životnosť na
70 rokov
Opis práv a záväzkov viaznucich Navrhovateľom dražby je JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty, so sídlom:
na predmete dražby :
Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO : 42 214 297.
Na predmete dražby viaznu podľa LV č. 1445 ťarchy:
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Č.ZZ1 K ÚZ č.034/4013/06HU PRE
OTP
BANKA
SLOVENSKO,a.s.,ŠTÚROVA
UL.5,81354
BRATISLAVA,IČO:31318916,
NA
PARC.Č.1382/26 ZAST.PL.O VÝMERE 667 m2, 1382/88 TTP O VÝMERE 295 m2, PODĽA Č.V 6253/06
- 372/06;185/11;147/13; Z 6936/2018 - Zmluva o postúpení pohľadávky v prospech EDYPLUS s.r.o.,
Žilinská cesta 130, Piešťany, IČO: 36 258 881, na pozemok C KN parc.č. 1382/26- zast.pl. o výmere 302
m2, pozemok C KN parc.č. 1382/88- zast.pl. o výmere 660 m2, rodinný dom s.č. 1013 na pozemku CKN
parc.č. 1382/26 -1250/18
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁL.PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI ZZ1 K ÚZ č.019/4013/08HSU PRE OTP
BANKA SLOVENSKO a.s., ŠTÚROVA 5, 813 54 BRATISLAVA, IČO:31318916 NA PARC.Ć.1382/26
ZAST.PL.O VÝMERE 302 m2, 1382/88 ZAST.PL.O VÝMERE 660 m2 A ROZOST.ROD.DOM NA
PARC.Č.1382/26, PODĽA Č.V 4129/08 - 167/08;185/11; 147/13; Z 6936/2018 - Zmluva o postúpení
pohľadávky v prospech EDYPLUS s.r.o., Žilinská cesta 130, Piešťany, IČO: 36 258 881, na pozemok C
KN parc.č. 1382/26- zast.pl. o výmere 302 m2, pozemok C KN parc.č. 1382/88- zast.pl. o výmere 660
m2, rodinný dom s.č. 1013 na pozemku CKN parc.č. 1382/26 -1250/18
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Z 5313/2015-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX
29323/09 od JUDr.Ladislav ÁGH, Jaskový rad 79, 83101 Bratislava, pre oprávn.:JUNIOR GAME s.r.o.
Bebravská 11, Bratislava, na CKN na parc.č.1382/26 zast.pl.o výmere 302 m2, parc.č.1382/88 zast.pl.o
výmere 660 m2 a rod.dom č.s. 1013 na parc.č.1382/26- 617/15
Z 10399/2015-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 191/15 od JUDr.
Eleonóra Nosková,Robotnícka 4, 97401 Banská Bystrica pre oprávn.:SAU-DOR INTERIER,s.r.o.
Terchová 945,IČO:36657361 na CKN na parc.č.1382/26 zast.pl.o výmere 302 m2, parc.č.1382/88
zast.pl.o výmere 660 m2 a rod.dom č.s. 1013 na parc.č.1382/26 - 1126/15
Dátum vyhotovenia znaleckého 08.10.2019
posudku :
Číslo znaleckého posudku:
115/2019
Znalec :

Ing. Miroslav Ferkl, A. Kmeťa 13/411, 036 01 Martin

Odbor znalca :

stavebníctvo

Odvetvie znalca :

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, poruchy stavieb

Všeobecná hodnota :

165.000,00 €

Najnižšie podanie :

165.000,00 €

Najnižšie prihodenie :
Účastník dražby :

Výška dražobnej zábezpeky :

1.000,00 €
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z.
a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €. V prípade,
že účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako
3 mesiace.
20.000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej
zábezpeky:

bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou /
zložením v hotovosti do pokladne dražobníka / bankovou zárukou

Adresa, číslo účtu
dražobníka na zloženie
dražobnej zábezpeky:

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26
22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190049
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 /
1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190049
3. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.
so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za
predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou
3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej
zábezpeky:

Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo
po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Možnosť zloženia dražobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom:

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením:

Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto
sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný
uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na
účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do
ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka.
Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č.
účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190049.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka
25.10.2019
11:30 hod.
2. obhliadka
28.10.2019
11:30 hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
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Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení
celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
Poučenie podľa § 21 Zákona č. svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
527/2002 Zb.
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr
do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu
dražobníka.

Upozornenie:

Priebeh dražby osvedčí
notárskou zápisnicou:

Notár JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin

JUDr. Marína Gallová

K094950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Označenie dražobníka :

Dražby a aukcie, s.r.o.
Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin
konajúci: Mgr. Juraj Gallo, konateľ
IČO: 36 751 642
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IČ DPH: SK 202 23 55 170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro,
vložka číslo : 18739/L

Označenie navrhovateľa : JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty
sídlo: Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca dlžníka:
Jaroslav
Michalovič,
nar.
7.2.1966,
bytom
Rosina
897,
013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897,
013 22 Rosina, IČO: 10 945 105

Miesto konania dražby :
Dátum konania dražby :
Čas konania dražby :
Opakovanie dražby :

v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
18.11.2019
10:00 hod.
prvá dražba

Predmet dražby :

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Rosina, katastrálne územie Rosina, Okresný úrad
Žilina
katastrálny
odbor:
na LV č. 244 ako:
- stavba – polyfunkčný dom súp. č. 897, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1465/3, v
podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1464/4 o výmere 66 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/2 o výmere 6 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/3 o výmere 289 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/4 o výmere 26 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/5 o výmere 20 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/6 o výmere 204 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1706/4 o výmere 94 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v
podiele 1/1,
na LV č. 4209 ako:
- stavba – garáž súp. č. 879, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1462/2,
v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1462/2 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1462/3 o výmere 80 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1462/4 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
v spoluvlastníckom podiele 3/4.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby :

Dom sa nachádza na západnom okraji centrálnej časti obce Rosina okres Žilina na hlavnej ulici
prechádzajúcej obcou, v uličnej zástavbe RD a budov občianskej vybavenosti. Terén je rovinatý, prístup je
po spevnenej komunikácii, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny, plynu a kanalizácie,
občianska vybavenosť je základná, doprava v obci je prímestská autobusová. Dostupnosť centra obce je
cca. 350m, centrum krajského mesta Žilina je vzdialené cca. 5,5 km. Poloha obce je vhodná na dochádzku
do krajského mesta. Možnosť rozšírenia súčasnej zástavby je minimálna, v mieste je bežná hlučnosť a
prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Opis stavu, v akom sa predmet Polyfunkčný dom súp.č. 897 v k.ú. Rosina
dražby nachádza:
Budova je samostatne stojaca na parc.č. 1465/3 v rovinatom teréne v uličnej zástavbe rodinných domov a
budov občianskej vybavenosti., do užívania bola daná v r. 2014 na základe Kolaudačného rozhodnutia
vydaného obcou Rosina pod č. C-10954/2004/MsÚ/Mt dňa 28.07.2004, prístavby na parc.č. 1465/6 a
1706/4 boli realizované v r. 2015 na základe Kolaudačného rozhodnutia vydaného obcou Rosina pod č.
243/201/JS-KE dňa 21.10.2015. Budova nie je podpivničená, má tri nadzemné podlažia, kde v I.NP
(prízemí) sa nachádza reštaurácia, bistro, kuchyňa je v zriadená v pôvodnej garáži – ohodnotená
samostatne, v II. a III. NP sú izby a hygienické príslušenstvo slúžiace ako ubytovňa. Dispozičné riešenie
podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Budova je napojená na verejné rozvody vody, elektrickej energie,
kanalizácie a plynu z ulice.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé
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nosné konštrukcie – murované z tvárnic hr. 38 cm so zateplením; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné
nosné konštrukcie - stropy – železobetónové s rovným podhľadom; - Schodisko železobetónové s
povrchom z keramickej dlažby; - Strecha je nízka sedlová, krytina z asfaltových šindľov; klampiarske
konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na báze
umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky hladké, v časti sádrokartónové podhľady;
vnútorné keramické obklady v hygienických priestoroch; - Výplne otvorov – dvere v časti z tvrdého dreva a
v časti na báze dreva; okná plastové so žalúziami v prízemí s vonkajšími kovovými mrežami; - podlahy
keramická dlažba, lepené povlakové, resp. veľkoplošné parkety laminátové; - Vybavenie kuchýň kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezová páková batéria; - Vybavenie hygienických
priestorov keramické umývadlá, pisoáre, záchodové misy samostatné sprchy, nerezové pákové batérie; Vykurovanie – ústredné dva plynové kotle, - teplovodné s radiátormi - oceľové panely; - Vnútorné rozvody
vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zásobníkový
ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie plastové potrubie; Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia svetelná a motorická; elektrický rozvádzač s
automatickým istením; - Zabezpečovacie zariadenie – v čase obhliadky nefunkčné; - Vnútorné rozvody
zemného plynu, zabudovaná centrálna klimatizácia.
Budova bola v čase obhliadky trvalo užívaná, bola v dobrom technickom stave, poškodenie prvkov
dlhodobej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav zistený pri miestnej
obhliadke a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované so životnosťou 90 rokov.
Garáž s.č. 879 v k.ú. Rosina
Jedná sa o pôvodne samostatne stojacu garáž na parc.č. 1462/2 z r. 2004, ktorá bola v r. 2015 rozšírená a
zrekonštruovaná na kuchyňu, prevádzkovo a technicky je prepojená s polyfunkčným domom súp.č. 897 a
slúži ako kuchyňa pre reštauráciu v polyfunkčnom dome. Ohodnotená je samostatne nakoľko je evidovaná
samostatne na LV č. 4209. Budova je jednopodlažná bez podpivničenia v časti so sedlovou strechou v
časti s plochou strechou. Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s
vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie – murované steny; deliace konštrukcie tehlové; Vodorovné nosné konštrukcie - stropy – drevené trámové s rovným podhľadom; - Strecha je v časti nízka
sedlová, krytina z asfaltových šindľov; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu; - Úpravy
vonkajších povrchov - fasádne omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné
omietky hladké, v prevažnej časti vnútorné keramické obklady; - Výplne otvorov – dvere na báze dreva,
vchodové sú plastové; okná plastové; - podlahy keramická dlažba; - Vybavenie kuchýň – štandardné pre
kuchyne reštauračných zariadení, - Vykurovanie – ústredné z polyfunkčného domu, - teplovodné s
radiátormi - oceľové panely; - Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z
centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním z
polyfunkčného domu; - Vnútorné rozvody kanalizácie plastové potrubie; - Vnútorné rozvody
elektroinštalácie - elektroinštalácia svetelná a motorická; elektrický rozvádzač s automatickým istením; Vnútorné rozvody zemného plynu.
Budova bola v čase obhliadky trvalo užívaná, bola v dobrom technickom stave, poškodenie prvkov
dlhodobej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav zistený pri miestnej
obhliadke a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované so životnosťou 90 rokov.
Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie budovy na verejný rozvod vody z ulice, prípojka prechádza parc.č. 1465/4 a 1465/6
zo západnej strany domu od ulice.
Vodomerná šachta
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom, osadená na parc.č. 1465/6 zo západnej
strany budovy od ulice.
Kanalizačná prípojka
Jedná sa o odvedenie splaškovej kanalizácie z budovy do verejnej kanalizácie v ulici.
Plynová prípojka
Jedná sa o napojenie budovy na verejný rozvod plynu z ulice.
Elektrická prípojka
Jedná sa o zemné napojenie budovy na verejný rozvod elektrickej energie v ulici.
Spevnené plochy
Spevnené plochy sú zo zámkovej dlažby, tvoria parkovisko od ulice a spevnené plochy vo dvore.
Zastrešená terasa od ulice
Jedná sa o zastrešenú terasu z južnej strany budovy pri vstupe od ulice, nosná konštrukcia je z oceľových
nosníkov, krytina „lexan“, podlaha zámková dlažba, z južnej strany plastové rolety.
Zastrešená terasa vo dvore
Jedná sa o zastrešenú terasu z východnej strany budovy, nosná konštrukcia je z oceľových nosníkov, z
profilovaného plechu, podlaha zámková dlažba.
Opis
práv
a záväzkov Navrhovateľom dražby je JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty, so sídlom:
viaznucich na predmete dražby Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO : 42 214 297.
:
Na predmete dražby viaznu podľa LV č. 244 ťarchy:
V 3682/2016-Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam pre Miroslav Bandík,Mateja Bela
3455/92,01001 Žilina nar. 23.12.1965 na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o pôžičke zo dňa
05.05.2016, na CKN parc.č.1464/4-záhrady o vým.66 m2, parc.č. 1465/2-or.pôda o vým. 6 m2, parc.č.
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1465/3- zast.pl.o výmere 289 m2, parc.č.1465/4-or.pôda o vým.26 m2,parc.č. 1465/5-or.pôda o vým. 20
m2, parc.č. 1465/6-or.pôda o vým. 204 m2, parc.č. 1706/4-zast.pl. o vým.94 m2, stavba polyfunkč.dom č.s.
897 na CKN parc. č. 1465/3, vklad povolený dňa 09.05.2016- 171/16
V - 9742/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam; vklad povolený dňa 10.11.2016, v
prospech: Ing. Radoslav Majtán, rod. Majtán, d. n. 26. 08. 1975, Rosinská 8542/32A, 01008 Žilina, na neh.:
CKN parc.č.1464/4-záhrady o vým.66 m2, parc.č. 1465/2-or.pôda o vým. 6 m2, parc.č. 1465/3- zast.pl.o
výmere 289 m2, parc.č.1465/4-or.pôda o vým.26 m2,parc.č. 1465/5-or.pôda o vým. 20 m2, parc.č. 1465/6or.pôda o vým. 204 m2, parc.č. 1706/4-zast.pl. o vým.94 m2, stavba polyfunkč.dom č.s. 897 na CKN parc.
č. 1465/3 - 587/2016
V - 9768/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam; vklad povolený dňa 10.11.2016, v
prospech: Martina Vlašková r. Knapcová, d. n. 14.03.1980, Rosina 595, 013 22 Rosina, na neh.: CKN
parc.č.1464/4-záhrady o vým.66 m2, parc.č. 1465/2-or.pôda o vým. 6 m2, parc.č. 1465/3- zast.pl.o výmere
289 m2, parc.č.1465/4-or.pôda o vým.26 m2,parc.č. 1465/5-or.pôda o vým. 20 m2, parc.č. 1465/6-or.pôda
o vým. 204 m2, parc.č. 1706/4-zast.pl. o vým.94 m2, stavba polyfunkč.dom č.s. 897 na CKN parc. č.
1465/3 - 588/2016
Z-634/2017 - Exekučný príkaz na zriadenie ex. zál.p.č. EX 924/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin
Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, opr.: Martin Krčmárik, Skalité 1542, 02314
Skalité,d.n.08.04.1981 na CKN parc.č.1464/4-záhrady o vým.66 m2, parc.č. 1465/2-or.pôda o vým. 6 m2,
parc.č. 1465/3- zast.pl.o výmere 289 m2, parc.č.1465/4-or.pôda o vým.26 m2,parc.č. 1465/5-or.pôda o
vým. 20 m2, parc.č. 1465/6-or.pôda o vým. 204 m2, parc.č. 1706/4-zast.pl. o vým.94 m2, stavba
polyfunkč.dom č.s. 897 na CKN parc. č. 1465/3 - 62/2017
Z-633/2017 - Exekučný príkaz na zriadenie ex. zál.p. EX 925/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin
Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, opr.: Emil Štens, Oščadnica 1341, 023 01
,d.n.07.03.1981 na CKN parc.č.1464/4-záhrady o vým.66 m2, parc.č. 1465/2-or.pôda o vým. 6 m2, parc.č.
1465/3- zast.pl.o výmere 289 m2, parc.č.1465/4-or.pôda o vým.26 m2,parc.č. 1465/5-or.pôda o vým. 20
m2, parc.č. 1465/6-or.pôda o vým. 204 m2, parc.č. 1706/4-zast.pl. o vým.94 m2, stavba polyfunkč.dom č.s.
897 na CKN parc. č. 1465/3 - 65/2017
Z - 929/2017 - na podiel vl. Jaroslav Michalovič nar. 07.02.1966 a Gabriela nar. 29.08.1966 Uznesenie
Okresného súdu Žilina 11Co/384/2016-40, kt. nariaďuje zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného
práva na neh.: CKN parc.č.1464/4-záhrady o vým.66 m2, parc.č. 1465/2-or.pôda o vým. 6 m2, parc.č.
1465/3- zast.pl.o výmere 289 m2, parc.č.1465/4-or.pôda o vým.26 m2,parc.č. 1465/5-or.pôda o vým. 20
m2, parc.č. 1465/6-or.pôda o vým. 204 m2, parc.č. 1706/4-zast.pl. o vým.94 m2, stavba polyfunkč.dom č.s.
897 na CKN parc. č. 1465/3, proti Uzneseniu Okresného súdu Žilina č. k. 17C/2016/2016-16 zo dňa
28.10.2016 - 172/2017
Na predmete dražby viaznu podľa LV č. 4209 ťarchy:
V 3682/2016-na podiel 1/2 vl.Michalovič Jaroslav a Gabriela r.Straňánková- Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam pre Miroslav Bandík,Mateja Bela 3455/92,01001 Žilina nar. 23.12.1965 na
zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o pôžičke zo dňa 05.05.2016, na CKN parc.č.1462/2- zast.pl.o
výmere 66 m2, parc.č.1462/3-zast.pl. o vým. 80 m2, parc.č. 1462/4-zast.pl. o vým. 79 m2, stavba garáž
č.s. 879 na CKN parc. č. 1462/2, vklad povolený dňa 09.05.2016-171/16
Z-634/2017 - na pod. 1/2, vl. Michalovič Jaroslav nar. 07.02.1966 a a Gabriela r. Stranianková
nar.29.08.1966- Exekučný príkaz na zriadenie ex. zál.p. č. EX 924/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin
Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, opr.: Martin Krčmárik, Skalité 1542, 02314
Skalité,d.n.08.04.1981 na neh. CKN 1462/2 -zast.pl. o vým. 66 m2,CKN 1462/3 - zast.pl. o vým. 80 m2,
CKN 1462/4 - zast.pl. o vým. 79 m2, stavba s. č. 879 na CKN parc. č. 1462/2 - garáž - 62/2017
V 3682/2016-na podiel 1/4 vl.Michalovič Jaroslav - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
pre Miroslav Bandík,Mateja Bela 3455/92,01001 Žilina nar. 23.12.1965 na zabezpečenie pohľadávky zo
zmluvy o pôžičke zo dňa 05.05.2016, na CKN parc.č.1462/2- zast.pl.o výmere 66 m2, parc.č.1462/3zast.pl. o vým. 80 m2, parc.č. 1462/4-zast.pl. o vým. 79 m2, stavba garáž č.s. 879 na CKN parc. č. 1462/2,
vklad povolený dňa 09.05.2016-171/16
Z-634/2017 - na pod. 1/4, vl. Michalovič Jaroslav nar. 07.02.1966- Exekučný príkaz na zriadenie ex. zál.p.
č. EX 924/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01
Martin, opr.: Martin Krčmárik, Skalité 1542, 02314 Skalité,d.n.08.04.1981 na neh. CKN 1462/2 -zast.pl. o
vým. 66 m2, CKN 1462/3 - zast.pl. o vým. 80 m2, CKN 1462/4 - zast.pl. o vým. 79 m2, stavba s. č. 879 na
CKN parc. č. 1462/2 - garáž - 62/2017
Z-633/2017 - na pod. 1/4, vl. Michalovič Jaroslav nar. 07.02.1966- Exekučný príkaz na zriadenie ex. zál.p.
č. EX 925/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01
Martin, opr.: Emil Štens, Oščadnica 1341, 023 01 ,d.n.07.03.1981, na neh. CKN 1462/2 -zast.pl. o vým. 66
m2,CKN 1462/3 - zast.pl. o vým. 80 m2, CKN 1462/4 - zast.pl. o vým. 79 m2, stavba s. č. 879 na CKN
parc. č. 1462/2 - garáž - 65/2017

Dátum vyhotovenia znaleckého 07.10.2019
posudku :
Číslo znaleckého posudku:
154/2019
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Znalec :

Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin

Odbor znalca :

stavebníctvo

Odvetvie znalca :

odhad hodnoty nehnuteľností

Všeobecná hodnota :

508.000,00 €

Najnižšie podanie :

508.000,00 €

Najnižšie prihodenie :
Účastník dražby :

Výška dražobnej zábezpeky :

Deň vydania: 29.10.2019

5.000,00 €
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. a ktorá
sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €. V prípade, že
účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace.
30.000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej
zábezpeky:

bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou /
zložením v hotovosti do pokladne dražobníka / bankovou zárukou

Adresa, číslo účtu
dražobníka na zloženie
dražobnej zábezpeky:

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22
02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190048
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 /
1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190048
3. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.
so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za
predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou
3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej
zábezpeky:

Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo
po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Možnosť zloženia dražobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom:

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením:

Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu
do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť
cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet
dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny
dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej
výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo
všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100
(IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190048.
V zmysle ust. §167r ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii oprávnená osoba
podľa ods. 4 tohto zákona so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka
25.10.2019
11:00 hod.
2. obhliadka
28.10.2019
11:00 hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.

Podmienky odovzdania
predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení
celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
Poučenie podľa § 21 Zákona č. svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
527/2002 Zb.
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;
v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
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dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu
dražobníka.

Upozornenie:
Priebeh dražby osvedčí
notárskou zápisnicou:

Notár JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin

JUDr. Marína Gallová

K094951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laco Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 939 / 46, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1964
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdS/2/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdS/2/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznam o zostavení prepracovaného návrhu splátkového kalendára
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ján Laco, nar.:
07.05.1964, trvale bytom: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, (podnikajúci pod obchodným menom Ján Laco,
s miestom podnikania: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 40 195 112), týmto v súlade s ust. § 168d
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že
zostavil návrh splátkového kalendára dlžníka.
Navrhované percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 65 %
Poučenie: Každý kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Každý veriteľ,
ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku námietku.

LICITOR recovery, k.s., správca

K094952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/236/2019
Iné zverejnenie

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných a
reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca dlžníka Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22
Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897,
013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“)
týmto informuje o výsledku I. kola verejného ponukového konania nasledovne:

SKP vyhlásila I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Dlžníka, uvedeného
v súpise majetku všeobecnej podstaty, zostaveného dňa 20.9.2019 pod poradovým číslom 1 až 16. Podmienky I.
kola verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 193/2019 dňa 7.10.2019. Na
predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu 10-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre I. kolo verejného ponukového konania bola do kancelárie správcu
doručená jedna ponuka.
Záujemca č. 1 ponúkol za nehnuteľný majetok nachádzajúci sa vo všeobecnej podstate Dlžníka pod por. č. 1 až
16, najvyššiu kúpnu cenu (t.j. 8,00 Eur), takže SKP uzatvorí zmluvu s týmto záujemcom, ak oprávnená osoba
podľa ust. §-u 167 r ods. 2 ZKR v zákonom stanovenej lehote neprejaví so súhlasom Dlžníka záujem vykúpiť
tento majetok.

JUDr. Marína Gallová, správca

K094953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Rysuľu 346, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/239/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/239/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných a
reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca dlžníka Vojtech Čonka, nar. 7.12.1961, bytom Štefana Rysuľu 346,
032 61 Važec (ďalej len „Dlžník“) týmto informuje o výsledku I. kola verejného ponukového konania nasledovne:
SKP vyhlásila I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Dlžníka, uvedeného
v súpise majetku všeobecnej podstaty, zostaveného dňa 1.10.2019 pod poradovým číslom 1 až 4. Podmienky I.
kola verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 196/2019 dňa 10.10.2019. Na
predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu 10-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre I. kolo verejného ponukového konania bola do kancelárie správcu
doručená jedna ponuka.
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Jediný záujemca č. 1 ponúkol za nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v konkurznej podstate Dlžníka pod por. č. 1
až 4, najvyššiu kúpnu cenu (t.j. 255,30 Eur), takže SKP uzatvorí zmluvu s týmto záujemcom, ak oprávnená osoba
podľa ust. §-u 167 r ods. 2 ZKR v zákonom stanovenej lehote neprejaví so súhlasom Dlžníka záujem vykúpiť
tento majetok.

JUDr. Marína Gallová, správca

K094954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmund Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1984/39, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1958
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/197/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/197/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Matej
Žigmund, nar. 11.05.1958, bytom Horné Rakovce 1984/39, 039 01 Turčianske Teplice, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Matej Žigmund, nar. 11.05.1958, bytom Horné Rakovce 1984/39, 039
01 Turčianske Teplice sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Matej Žigmund, nar. 11.05.1958, bytom Horné Rakovce 1984/39, 039
01 Turčianske Teplice v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K094955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macangová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 720, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1993
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/253/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/253/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Jana
Macangová, nar. 24.02.1993,trvale bytom Nesluša 720, 023 41 Nesluša (do 08.05.2018 podnikajúca pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodným menom Jana Macangová, s miestom podnikania Nesluša 720, 023 41 Nesluša, IČO:
48 244 902), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana Macangová, nar.
24.02.1993,trvale bytom Nesluša 720, 023 41 Nesluša sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Jana Macangová, nar. 24.02.1993,trvale bytom Nesluša 720, 023 41
Nesluša v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K094956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výbošťok Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košťany nad Turcom 59, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/262/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/262/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Radoslav
Výbošťok, nar. 17.02.1975, trvale bytom Košťany nad Turcom 59, 038 41 Košťany nad Turcom
(podnikajúceho pod obchodným menom Radoslav Výbošťok - RV GRAFIK relax & media, s miestom
podnikania Košťany nad Turcom 59, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 45 528 896), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Radoslav Výbošťok, nar. 17.02.1975, trvale bytom Košťany nad
Turcom 59, 038 41 Košťany nad Turcom sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Radoslav Výbošťok, nar. 17.02.1975, trvale bytom Košťany nad
Turcom 59, 038 41 Košťany nad Turcom v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K094957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šerugová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Kružná 2728/9, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/207/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov
ako účastníkov konania zaniklo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

203

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Eva Šerugová, nar. 27.08.1956, trvale bytom Horná Kružná 2728/9, 038 61
Vrútky (ďalej len ako "Dlžník"), vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3OdK/207/2019, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, z dôvodu, že
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo, končí. Uverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K094958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 130, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/626/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/626/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Iveta Kováčová,
Hontianske Tesáre 130/, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: /r.č.: / nar.: 25.01.1964 (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/626/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
26.06.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Kohút,
správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311, alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Iveta Kováčová, Hontianske Tesáre 130/, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: /Pers. ID no.: / born.:
25.01.1964 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No. 5OdK/626/2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 26th of June 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Kohút, trustee, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO:
45 028 311, or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic
submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak
Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
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property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 02.07.2019
In Zvolen, 2nd of July 2019
JUDr. Tomáš Kohút, správca
JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K094959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 23 / 12, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/352/2017 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/352/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Juraj Kotlár, nar. 14. 12. 1962, trvale bytom Obrancov Mieru 12, 966 81
Žarnovica, týmto oznamujem, že správcovi sa nedpodarilo speňažiť žiadny majetok podliehajúci konkurzu ani v
troch ponukových kolách v zmysle § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj
ako "ZKR") a iný majetok majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, správca nezistil, a preto sa konkurz v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR končí.
S úctou
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
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správca

K094960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I.Madácha 727 / 3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/652/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/652/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Jozef Štefan, nar. 14. 09. 1955, trvale bytom I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký
Krtíš, týmto oznamujem, že správcovi sa nedpodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, v
dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí.
S úctou
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K094961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 281/30, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1229/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1229/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Gabriela Ďurčová, nar. 15.01.1983, Hviezdoslavova 281/30, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúceho pod
obchodným menom Gabriela Ďurčová, s miestom podnikania Dukelských hrdinov 318/15, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 43 063 616 (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do
všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
20, - €

Insolvency services, k.s., správca
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K094962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kliment Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tuhár 11, 985 12 Tuhár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1953
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/204/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/204/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jozef Kliment - JOVARI Mäso - údeniny / Jozef
Kliment Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Vranovská 6/a, 851 01 Bratislava – Petržalka / Tuhár 11, 985 12 Tuhár,
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 34248501 / 28. 02. 1953 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 2OdK/204/2019 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/204/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Jozef Kliment, nar. 28. 02. 1953, trvale bytom Tuhár 11, 985 12 Tuhár, obchodné meno Jozef Kliment - JOVARI Mäso - údeniny, s miestom podnikania Vranovská 6/a, 851 01 Bratislava Petržalka, IČO - 34248501, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2OdK/204/2019 zo dňa
07.03.2019, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Kliment, nar. 28. 02. 1953, trvale
bytom Tuhár 11, 985 12 Tuhár, obchodné meno - Jozef Kliment - JOVARI Mäso - údeniny, s miestom podnikania
Vranovská 6/a, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO - 34248501 zrušuje.
V Bratislave, dňa 24.10.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K094963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jacko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6129 / 23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/402/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/402/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Peter Jacko, nar. 21.12.1983, bytom Bernolákova 23, 974 05
Banská Bystrica, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/749/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/749/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp. zn. 5OdK/749/2019 zo
dňa 01.08.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2019 zo dňa 22.08.2019, na majetok
dlžníčky: Zdenka Bartošová, narodený: 03.02.1988, bytom: Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen, prihlásil prihláškou
po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Advokátska kancelária Žitňanský s.r.o., M. Hricku 1833/32, 911 01
Trenčín, IČO: 52020991, dňa 21.10.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 425,90 €. Pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 21.10.2019.

JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto zverejňuje
aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa
24.09.2019 (K085026) v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Peňažné pohľadávky:

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

209

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Poradové
Meno a priezvisko/ názov Dlžník
- Dlžník
číslo
dlžníka
ulica, číslo mesto
pohľadávky

Deň vydania: 29.10.2019

Právny
- Suma
Mena dôvod
v EUR
vzniku
Pohľadávka
1
z
45866066 944,00 EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
1
z
45866066 944,00 EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
1
z
45866066 944,00 EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
1
z
45866066 944,00 EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
1
z
45866066 944,00 EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
z
103,63
36230308
EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
z
20,00
36230308
EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
z
37,57
36230308
EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
z
11,34
36230308
EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu
Pohľadávka
87
z
36038326 768,00 EUR obchodného
EUR
styku
úpadcu

- Dlžník Dlžník Dlžník
- PSČ - Štát IČO

50

Globholz
s.r.o.

sk

51

Globholz
s.r.o.

sk

52

Globholz
s.r.o.

sk

53

Globholz
s.r.o.

sk

55

Globholz
s.r.o.

sk

57

Media Invest One s.r.o.

Panenská
24

Bratislava 81103 SR

58

Media Invest One s.r.o.

Panenská
24

Bratislava 81103 SR

60

Jaroslav
Balogh

Kollárova
762/16

Nováky

61

Media Invest One s.r.o.

Panenská
24

Bratislava 81103 SR

827

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
Zvolen
4707

Buzulucká 3 Zvolen

96001 SR

Buzulucká 3 Zvolen

96001 SR

Buzulucká 3 Zvolen

96001 SR

Buzulucká 3 Zvolen

96001 SR

Buzulucká 3 Zvolen

96001 SR

97271 SR

96001 SR

Faktúra
č.

Súpisová
hodnota
v EUR

2014495

194,40
EUR

2014560

194,40
EUR

2014624

194,40
EUR

2014685

194,40
EUR

2014743

194,40
EUR

2015008 1,00 EUR

2015033 1,00 EUR

2015047 1,00 EUR

2015060 1,00 EUR

20160090

LawService Recovery, k.s., správca

K094966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8 776,80
EUR

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto zverejňuje
aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924 a, číslo zabezpečenej pohľadávky: 70, súpis ktorej bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019 (K085028), v rozsahu súpisových hodnôt
nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Peňažné pohľadávky:
Poradové
číslo
pohľadávky

Meno
a
Dlžník
- Dlžník
priezvisko/
ulica, číslo mesto
názov dlžníka
Jesenského
Zvolen
4707

- Dlžník Dlžník Dlžník
- PSČ - Štát IČO

100

ERLIN s.r.o.

96001 SR

145

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

190

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

204

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

214

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

276

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

288

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

335

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

352

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

365

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

403

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

421

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

468

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

476

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

517

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

- Suma v
Právny
Mena
EUR
vzniku

dôvod Faktúra
č.

Nájomné
za
29
užívanie
36038326 460,48 EUR
2017053
nehnuteľností
vo
EUR
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20180046
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
114,53
užívanie
50952986
EUR
20180092
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
64,78
užívanie
50952986
EUR
20180106
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20180119
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
52,10
užívanie
50952986
EUR
20180179
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20180193
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
11,95
užívanie
50952986
EUR
20180239
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
54,24
užívanie
50952986
EUR
20180254
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20180270
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
122,74
užívanie
50952986
EUR
20180307
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20180326
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
11,95
užívanie
50952986
EUR
20180373
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20190005
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
145,21
užívanie
50952986
EUR
20190050
EUR
nehnuteľností
vo
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Súpisová
hodnota v
EUR
2
946,50
EUR

15,00 EUR

11,50 EUR

6,50 EUR

15,00 EUR

5,20 EUR

15,00 EUR

1,20 EUR

5,50 EUR

15,00 EUR

13,00 EUR

15,00 EUR

1,20 EUR

15,00 EUR

14,50 EUR
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529

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

566

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

619

Čerstvá
Košovská
zelenina s.r.o. cesta 28

Prievidza 97101 SR

Deň vydania: 29.10.2019

vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
150,00
užívanie
50952986
EUR
20190064 15,00 EUR
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
140,00
užívanie
50952986
EUR
20190101 14,00 EUR
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu
Nájomné
za
13,04
užívanie
50952986
EUR
20190153 1,30 EUR
EUR
nehnuteľností
vo
vlastníctve úpadcu

LawService Recovery, k.s., správca

K094967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto zverejňuje
doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924 a, číslo zabezpečenej pohľadávky: 70, súpis ktorej bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019 (K085028), o nižšie uvedené súpisové zložky
majetku:
Peňažné pohľadávky:
Poradové
číslo
pohľadávky

Meno
a Dlžník Dlžník - Dlžník - Dlžník - Dlžník
priezvisko/
ulica,
mesto PSČ
Štát
IČO
názov dlžníka číslo

834

RIGHT
POWER, a.s.

Pri Bráne
Žilina
8665/4

010 01 SR

835

RIGHT
POWER, a.s.

Pri Bráne
Žilina
8665/4

010 01 SR

- Suma v
Právny
Mena
EUR
vzniku

dôvod

Faktúra č.

Súpisová
hodnota v
EUR

Preplatok
z
223,58
vyúčtovania
za
EUR
1912100149 223,58 EUR
EUR
dodávku elektrickej
energie
Preplatok
z
70,82
vyúčtovania
za
36366544
EUR
1914100085 70,82 EUR
EUR
dodávku elektrickej
energie
36366544

LawService Recovery, k.s., správca

K094968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

4R/3/2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto oznamuje
vylúčenie nižšie uvedených pohľadávok zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler
Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924 a, číslo zabezpečenej
pohľadávky: 70, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019 (K085028),
o nižšie uvedené súpisové zložky majetku:
Peňažné pohľadávky:
Poradové
číslo
pohľadávky

Meno
a
Dlžník
- Dlžník - Dlžník - Dlžník - Dlžník
priezvisko/
ulica, číslo mesto PSČ
Štát
IČO
názov dlžníka

47

Globholz
s.r.o.

sk

48

Globholz
s.r.o.

sk

49

Globholz
s.r.o.

sk

Buzulucká 3 Zvolen

96001

SR

Buzulucká 3 Zvolen

96001

SR

Buzulucká 3 Zvolen

96001

SR

Súpisová
dôvod Faktúra
hodnota
č.
EUR
3
Pohľadávka
z
45866066 888,00 EUR obchodného
2014149 1,00 EUR
EUR
styku úpadcu
3
Pohľadávka
z
45866066 888,00 EUR obchodného
2014362 1,00 EUR
EUR
styku úpadcu
1
Pohľadávka
z
45866066 944,00 EUR obchodného
2014430 1,00 EUR
EUR
styku úpadcu
- Suma v
Právny
Mena
EUR
vzniku

v

Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu: 23.10.2019
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu: Správca vyššie uvedené pohľadávky vylúčil zo súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa z dôvodu, že počas konkurzného konania bol preukázaný zánik pohľadávok
pred vyhlásením konkurzu.
LawService Recovery, k.s., správca

K094969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kostrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 28, 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/32/2017 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/32/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Martin Kostrian, nar. 18. 12. 1982, trvale bytom Lúčky č. 28, 967
01 Lúčky. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku
konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K094970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa-Nová Maša 20, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/365/2017 S 515

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Deň vydania: 29.10.2019

Okresný súd Banská Bystrica
3OdK/365/2017
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Miroslav Pokoš, nar. 12. 11. 1984, trvale bytom Vaľkovňa – Nová
Maša č. 20, 976 69 Pohorelá. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K094971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zita Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belina 124, 986 01 Belina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/681/2019 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/681/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Zita Botošová, nar. 29. 09. 1950, trvale bytom Belina 124, 986 01 Belina
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 24.10.2019

K094972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarköziová Xénia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/721/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/721/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Xénia Šarköziová, nar. 06. 01. 1986, trvale bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom týmto v
zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka : Xénia
Šarköziová, nar. 06. 01. 1986, trvale bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K094973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Eugénia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Eugénia Růžičková, nar.
22.01.1960, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Priechod 129,
976 11 Selce; pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Eugénia Růžičková, s miestom podnikania
Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 636 423, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/213/2019 zo dňa 06.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 52/2019 dňa 14.03.2019,

týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:

1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA

Predmet ponukového konania – premet speňažovania – cenné papiere:

Druh CP

Forma
CP

Počet
kusov
CP

Mena Menovitá
ISIN
hodnota CP

Akcia
kmeňová

Na
meno

1 ks

euro 3,32 €

Emitent

Verejný register, kde Hodnota
akcie
je CP evidovaný
určená
odhadom
správcu
0017317568, ČAS, a.s., Centrálny
depozitár
SK1110002039 Gorkého
5,
812
78 cenných papierov SR, 3,32 €
Bratislava, SR
a.s.

Predmet speňažovania je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 206/2019 dňa 24.10.2019, pod č. K094116.

Súpisová hodnota majetku: 3,32 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421
915 812 104 alebo emailom: janciar@stonline.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Slavomír Jančiar, J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/213/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a
končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií na
účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií riadne v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného
symbolu sa uvedie: „421320191“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) akcií;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzané akcie;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie akcií v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom riadne a včas, je
správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.. V prípade, že
víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
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prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený
ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií
v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Víťazom ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky spojené s prevodom akcií vrátane
zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie akcií) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX.
Vo Zvolene dňa 24.10.2019

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K094974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Eugénia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Eugénia Růžičková, nar.
22.01.1960, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Priechod 129,
976 11 Selce; pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Eugénia Růžičková, s miestom podnikania
Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 636 423, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/213/2019 zo dňa 06.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 52/2019 dňa 14.03.2019,

týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:

1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA

Predmet ponukového konania – premet speňažovania – cenné papiere:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Druh CP

Počet
Forma CP kusov
CP

Akcia
kmeňová

Na
doručiteľa

4 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

Mena Menovitá
ISIN
hodnota CP

Euro 33,20 €

Deň vydania: 29.10.2019

Emitent

Verejný register, Hodnota
akcie
kde
je
CP určená odhadom
evidovaný
správcu
0000606154,
SLOVAKIA Centrálny depozitár
SK1120002045 INDUSTRIES a.s., Skuteckého cenných papierov 132,80 €
39, 974 65 Banská Bystrica, SR SR, a.s.

Predmet speňažovania je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 206/2019 dňa 24.10.2019, pod č. K094116.

Súpisová hodnota majetku: 132,80 €

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421
915 812 104 alebo emailom: janciar@stonline.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Slavomír Jančiar, J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/213/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a
končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií na
účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií riadne v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného
symbolu sa uvedie: „421320192“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) akcií;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
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6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzané akcie;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie akcií v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom riadne a včas, je
správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.. V prípade, že
víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený
ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií
v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Víťazom ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky spojené s prevodom akcií vrátane
zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie akcií) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX.
Vo Zvolene dňa 24.10.2019

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K094975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 323, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/181/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/191/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Ján Mušuka, nar. 01. 10. 1962, trvale bytom Hviezdoslavova č.
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323, 980 61 Tisovec. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K094976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 57, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdS/4/2017 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdS/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Vladimír Pokoš, nar. 05.01.1968, trvale bytom Vaľkovňňa č. 57,
976 69 Pohorelá. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K094977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Benčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Dobšinského 1093/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/798/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/798/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Benčík, nar. 20.10.1969, trvale bytom P.
Dobšinského 1093/32, 979 01 Rimavská Sobota, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 4OdK/798/2019, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis
všeobecnej podstaty Úpadcu.

Hnuteľný majetok
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
80,00
80,00

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

1/1
24.10.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu
Televízor

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

TELEFUNKEN,
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Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Deň vydania: 29.10.2019
T32TX275DLBP, HDMI
P. Dobšinského 1093/32, 979 01
Rimavská Sobota
Zakúpený v roku 2013/používaný, funkčný
.

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

JUDr. Jana Živická, správca

K094978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopcsányi Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 84 / 27, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/993/2018 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/993/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/993/2018 zo dňa 16.10.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 205/2018 dňa 23.10.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Róbert Kopcsányi,
nar. 18.10.1964, trvale bytom Pažitná 84/27, 991 26 Nenince; obchodné meno Róbert Kopcsányi KOR, s miestom
podnikania Pažitná 84/27, 991 26 Nenince, IČO: 10 913 807, a ustanovil do funkcie správcu dlžníka: Mgr.
Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1614.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Nakoľko správca splnil rozvrh výťažkov všeobecnej podstaty a všetkých oddelených podstát, ktoré boli
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.10.2019 pod č. 193/2019, správca týmto v súlade s ustanovením
167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Róbert Kopcsányi, nar. 18.10.1964, trvale
bytom Pažitná 84/27, 991 26 Nenince; obchodné meno Róbert Kopcsányi KOR, s miestom podnikania
Pažitná 84/27, 991 26 Nenince, IČO: 10 913 807, sa KONČÍ z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K094979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Murínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 279/59, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1965
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/485/2017 S1604
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
3OdK/485/2017
Iné zverejnenie

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca dlžníka Jana Murínová, týmto zverejňuje:
Zmena súpisovej hodnoty majetku
p.č.

1

2

3

4

súpisová zložka
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
súpisné číslo:
parcela:
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
výmera v m2:
parcela:
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
výmera v m2:
parcela:
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
výmera v m2:
parcela:
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:

hodnota
rodinný dom
Malá Lehota
SR
328
1300/14
1/1
Malá Lehota
169
9 787,67 €
2.2.2018
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR
17
1300/6
1/1
Malá Lehota
169
124,27 €
2.2.2018
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR
40
1300/7
1/1
Malá Lehota
169
665,76 €
2.2.2018
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR
40
1300/9
1/1
Malá Lehota
169
292,40 €
2.2.2018
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR

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

7

výmera v m2:
parcela:
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
výmera v m2:
parcela:
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
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1511
1300/1
1/6
Malá Lehota
170
2647,34
2.2.2018
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR
106
1300/14
13/21
Malá Lehota
3306
479,68 €
2.2.2018
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

K094980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 120, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/464/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/464/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Spoluvlastnícky podiel – rodinný dom s priľahlým pozemkom
Druh stavby:
Súpisné číslo stavby:
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera pozemku:
Druh pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Podiel dlžníka:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Rodinný dom
120
169
,,C“
542 m2
Zastavaná plocha a nádvorie
66
Radnovce
Radnovce
1/2 + 1/6
1 000 €
Hodnota určená odhadom správcu

K094981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 1098 / 23, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1987
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/719/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/719/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Jozef Bučko, nar. 08.05.1987, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66
Polomka, obchodné meno – Jozef Bučko, s miestom podnikania Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, IČO:
50 258 095, 2OdK/719/2019 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo zoznamu majetku
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.07.2019, vyjadrenia dlžníka zo dňa 24.05.2019 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti, následne ako správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR),
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Bučko, nar.
08.05.1987, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, obchodné meno – Jozef Bučko, s miestom
podnikania Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, IČO: 50 258 095, 2OdK/719/2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Bučko, nar. 08.05.1987, trvale bytom
Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, obchodné meno – Jozef Bučko, s miestom podnikania Hronská
1098/23, 976 66 Polomka, IČO: 50 258 095, 2OdK/719/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 24.10.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K094982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 85, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/120/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.02.2019, sp. zn. 4OdK/120/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Aladár Oláh, nar.
15. 11. 1956, trvale bytom Jelšovec 85, 985 32 Veľká nad Ipľom (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
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zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Aladár Oláh, nar. 15. 11. 1956, trvale
bytom Jelšovec 85, 985 32 Veľká nad Ipľom končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K094983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ťažká Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 5639 / 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.02.2019, sp. zn. 2OdK/154/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 46/2019 zo dňa 06.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anna Ťažká, nar.
11. 8. 1951, trvale bytom Kráľovohoľská 22, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Anna Ťažká, nar. 11.08.1951,
Kráľovohoľská 22 974 11 Banská Bystrica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K094984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemenčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnická 2547 / 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1987
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/334/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/334/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2019, sp. zn. 2OdK/334/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 72/2019 zo dňa 11.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marián Zemenčík,
nar. 04. 05. 1987, trvale bytom Kremnická 2547/5, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Marián Zemenčík, s miestom
podnikania Kremnická 2547/5, 960 01 Zvolen, IČO - 47781645 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marián Zemenčík, nar. 04.05.1987,
Kremnická 2547/5, 960 01 Zvolen končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K094985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1560/16, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/901/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/901/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Koloman Balázs

K094986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 66, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 635 107
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/222/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/222/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ondrej Pokoš, nar. 23. 10. 1977, trvale bytom
Vaľkovňa 66, 976 69 Vaľkovňa, podnikajúceho pod obchodným menom: Ondrej Pokoš, miesto podnikania:
Vaľkovňa 66, 976 69 Vaľkovňa, IČO: 37 635 107 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/222/2019 v súlade s §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 131/2019 zo dňa 10.07.2019:
hodnota
obchodného
podielu

popis

obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania
v obchodnej spoločnosti P.O. STAV, s.r.o., so
5.000,00
sídlom: Vaľkovňa 78, 976 69 Pohorelá, IČO: 44 764
383

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

§148
ods.
2
Obchodného
EUR zákonníka - Dlžník je jediným 1/1
spoločníkom obchodnej spoločnosti

súpisová
hodnota
(Eur)
5.000,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA – 5OdK/222/2019 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 5OdK/222/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
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4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. B) tohto
oznamu.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu. Súdne poplatky
spojené so zápisom zmeny údajov o vlastníkovi Predmetu speňažovania v obchodnom registri vedeného
príslušným súdom bude hradiť víťaz ponukového konania ako nadobúdateľ Predmetu speňaženia.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 24.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K094987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 418 / 3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/786/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/786/2019
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4OdK/786/2019
Iné zverejnenie

Mgr. Martina Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn.
správcu S 1925, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, správca dlžníka::
Mária Bódyová, nar. 14. 08. 1972, Janka Kráľa 17, 984 01 Lučenec, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 24.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 24.10.2019

Mgr. Martina Vaculčíková
Správca úpadcu

K094988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babnič Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 1109 / 4, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2013 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vo veci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka Ing. Rudolf Babnič, nar.: 23.12.1947, Malinovského
ul. 1109/4, 977 01 Brezno a za správcu bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica správca konkurznej podstaty na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov vylučuje nižšie
špecifikovaný majetok dlžníka so súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka:

Pohľadávka

Suma
Mena
Právny dôvod vzniku
709. 771,00 Euro (€) Pohľadávka vznikla na základe uplatnenia nároku na náhradu škody a spôsobenej nemajetkovej ujmy
v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde v Martine pod č.k. 23T/40/2008
33.000,00

Dlžník
Patrik Lukáč

Správca konkurznej podstaty uverejnil predmetný majetok dňa 01.10.2013 v OV č. 189/2013 pod K017292 súpis
majetku všeobecnej podstaty.
Nehnuteľnosti
okres

obec

Brezno Heľpa

k.ú.

LV

register druh pozemku

Heľpa

3785 E

orná pôda

parcelné
výmera podiel
č.

hodnota v dátum
€
zápisu

poznámka

3132/1

0,57 €

ZP
27/2015

119

1/30

26.9.2013

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

230

č.

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

Brezno Heľpa

Heľpa

3785 E

orná pôda

3132/2

38

1/30

0,18 €

26.9.2013

Brezno Heľpa

Heľpa

3785 E

orná pôda

3133/2

102

1/30

0,49 €

26.9.2013

Brezno Heľpa

Heľpa

3785 E

orná pôda

3133/3

232

1/30

1,11 €

26.9.2013

okres

k.ú.

LV

obec

Závadka nad Závadka nad
753 E
Hronom
Hronom
Závadka nad Závadka nad
Brezno
753 E
Hronom
Hronom
Závadka nad Závadka nad
Brezno
753 E
Hronom
Hronom
Brezno

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
847 E
Hronom
Hronom

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
925 E
Hronom
Hronom

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
926 E
Hronom
Hronom

okres

obec

Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno

k.ú.

LV

k.ú.

LV

k.ú.

LV

k.ú.

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

LV
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

2247

2,17 €

26.9.2013

TTP

3132

12507 1/30

12,09 €

26.9.2013

TTP

3133

10507 1/30

10,16 €

26.9.2013

orná pôda

orná pôda

orná pôda

register druh pozemku

1/30

parcelné
výmera podiel
č.

hodnota v dátum
€
zápisu

4573

14,45 €

3836

1/60

26.9.2013

parcelné
výmera podiel
č.

hodnota v dátum
€
zápisu

5321

12,40 €

3293

1/60

26.9.2013

parcelné
výmera podiel
č.

hodnota v dátum
€
zápisu

1669

17,93 €

4761

1/60

26.9.2013

parcelné
výmera podiel
č.

hodnota v dátum
€
zápisu

929 E

TTP

714/3

301

1/10

6,80 €

26.9.2013

929 E

TTP

714/6

101

1/10

2,28 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

1031/2

1757

1/10

39,71 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

2489/2

840

1/10

18,98 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

2510/2

959

1/10

21,67 €

26.9.2013

929 E

TTP

3119/1

1824

1/10

41,22 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

3124/1

1646

1/10

37,20 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

3794

3131

1/10

70,76 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

4284/2

829

1/10

18,74 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

4334/3

250

1/10

5,65 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

4335/3

308

1/10

6,96 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

4336/3

108

1/10

2,44 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

4337/3

119

1/10

2,69 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

5000/3

889

1/10

20,09 €

26.9.2013

929 E

orná pôda

5001/3

777

1/10

17,56 €

26.9.2013

Závadka nad Závadka nad
1071 E
Hronom
Hronom

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
1073 E
Hronom
Hronom

okres

obec

Závadka nad Závadka nad

3131

register druh pozemku

Brezno

k.ú.

orná pôda

register druh pozemku

obec

k.ú.

hodnota v dátum
€
zápisu

register druh pozemku

okres

Brezno

k.ú.

parcelné
výmera podiel
č.

register druh pozemku

LV

LV

LV

register druh pozemku
orná pôda

register druh pozemku
orná pôda

register druh pozemku

1075 E

parcelné
výmera podiel
č.

hodnota v dátum
€
zápisu

1096
1441 2/30
parcelné
výmera podiel
č.

26.9.2013
21,71 €
hodnota v dátum
€
zápisu

5153
3210 1/10
parcelné
výmera podiel
č.

26.9.2013
72,55 €
hodnota v dátum
€
zápisu

orná pôda

26.9.2013
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ZP
27/2015
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ZP
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ZP
27/2015
dôvod
zápisu
ZP
27/2015
dôvod
zápisu
ZP
27/2015
dôvod
zápisu
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
ZP
27/2015
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zápisu
ZP
27/2015
dôvod
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ZP
27/2015
dôvod
zápisu
ZP

č.
č.
č.

č.
č.
č.

č.

č.

č.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

č.

č.

č.
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Brezno
okres

Hronom

Hronom

obec

k.ú.

Závadka
Hronom
Závadka
Brezno
Hronom
Závadka
Brezno
Hronom
Závadka
Brezno
Hronom
Brezno

okres

obec

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Konkurzy a reštrukturalizácie
1075 E
LV

nad
nad
nad
nad

k.ú.

1404 E
1404 E

Brezno

Závadka nad Závadka nad
E
Hronom
Hronom
1512

okres

obec

LV

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
1619 E

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
obec

k.ú.

LV

okres
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
okres

obec

k.ú.

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
obec

LV

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

926/2

908

1/40

0,66 €

TTP

4032/1

1204

1/40

0,87 €

TTP

4034/5
666
1/40
parcelné
výmera podiel
č.

26.9.2013
0,48 €
hodnota v dátum
€
zápisu

1592

1/30

1440/1

630

1/30

1449
1367 1/15
parcelné
výmera podiel
č.

orná pôda

3488

TTP

884

1/15

4213
1508 1/15
parcelné
výmera podiel
č.

TTP

register druh pozemku

1/15

2550
2293 1/39
parcelné
výmera podiel
č.

orná pôda

zastavaná
plocha
nádvorie

1278

a

nad

26.9.2013
26.9.2013

26.9.2013

1977 E

TTP

1219/1

2370

1/30

17,85 €

1977 E

orná pôda

1370/2

406

1/30

3,06 €

1977 E

orná pôda

2448/5

263

1/30

1,98 €

1977 E

orná pôda

3557/1

126

1/30

0,95 €

1977 E

orná pôda

3557/3

843

1/30

6,35 €

1977 E

orná pôda

3558/1

572

1/30

4,31 €

1977 E

orná pôda

3558/2
734
1/30
parcelné
výmera podiel
č.

26.9.2013
5,53 €
hodnota v dátum
€
zápisu

nad
nad
nad
nad
nad
nad

k.ú.

Závadka
Hronom
Závadka
Brezno
Hronom
Závadka
Brezno
Hronom
Závadka
Brezno
Brezno

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

orná pôda

1001

TPP

register druh pozemku

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
1847 E
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
1847 E
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
1847 E

1/30

1448

register druh pozemku

Brezno

1677

TPP

register druh pozemku

1651 E

1000

5021
2160 1/30
parcelné
výmera podiel
č.

register druh pozemku

Závadka nad Závadka nad
E
Hronom
Hronom
1513
Závadka nad Závadka nad
Brezno
E
Hronom
Hronom
1513

LV

orná pôda

register druh pozemku

Brezno

LV

TPP

register druh pozemku

obec

okres

26.9.2013
288,61 €
hodnota v dátum
€
zápisu

orná pôda

okres

k.ú.

244/2
95
100800/288000
parcelné
výmera podiel
č.

1404 E

Závadka nad Závadka nad
E
Hronom
Hronom
1511
Závadka nad Závadka nad
Brezno
E
Hronom
Hronom
1511

k.ú.

61/1
35
1/60
parcelné
výmera podiel
č.

orná pôda

LV

5002
2686 1/120
parcelné
výmera podiel
č.

register druh pozemku

Brezno

k.ú.

26.9.2013
10,12 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
1,62 €
27/2015
ZP
26.9.2013
1,54 €
27/2015
ZP
26.9.2013
0,61 €
27/2015
ZP
26.9.2013
2,09 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
2,47 €
27/2015
ZP
26.9.2013
2,64 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
13,29 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
1,71 €
27/2015
ZP
26.9.2013
2,92 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
0,02 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu

1404 E

LV

k.ú.

orná pôda
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LV

register druh pozemku

nad
2330 E

orná pôda

2565/1

817

1/60

0,39 €

2330 E

orná pôda

2566/1

468

1/60

0,23 €

2330 E

TTP

2569/1

923

1/60

0,45 €

nad
nad
nad

26.9.2013
26.9.2013
26.9.2013
26.9.2013
26.9.2013

26.9.2013
26.9.2013
26.9.2013
26.9.2013
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č.
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č.
č.

č.
č.
č.
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Brezno
okres

Konkurzy a reštrukturalizácie

Hronom

Hronom

2330 E

obec

k.ú.

LV

register druh pozemku

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2081
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
2081
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
2081
Brezno

k.ú.

TTP
TTP
TTP

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2511 E

okres

obec

k.ú.

LV

LV

register druh pozemku

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2531 E
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
2531 E
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
2531 E
okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2557 E

okres

obec

k.ú.

LV

LV

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2779 E

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2827 E

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2858 E

okres

obec

Brezno

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
3018 E

k.ú.

k.ú.

k.ú.

LV

LV

LV

TTP
TTP

TTP

register druh pozemku

Závadka nad Závadka nad
Hronom
Hronom
2708 E
Závadka nad Závadka nad
Brezno
Hronom
Hronom
2708 E
LV

TTP

register druh pozemku

Brezno

k.ú.

orná pôda

register druh pozemku

Brezno

k.ú.

TTP

TTP
TTP

register druh pozemku
orná pôda

register druh pozemku
orná pôda

register druh pozemku
orná pôda

register druh pozemku
TTP
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26.9.2013
0,32 €
27/2015
hodnota v dátum
dôvod
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
1563/5
87
1/10
0,25 €
27/2015
ZP
26.9.2013
1563/9
30
1/10
0,09 €
27/2015
ZP
26.9.2013
1563/10 22
1/10
0,06 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
3202/2
314
39/480
5,77 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
3245/1
164
7/80
0,42 €
27/2015
ZP
26.9.2013
3245/3
1129 7/80
2,86 €
27/2015
ZP
26.9.2013
3269/1
746
7/80
1,89 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
3328/3
128
2419200/18432000 0,49 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
4031/3
21113 1/1440
0,43 €
27/2015
ZP
26.9.2013
4031/4
19613 1/1440
0,39 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
4224/3
897
1/2
101,36 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
4442
1150 6/80
19,49 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
4604
2282 1/60
8,59 €
27/2015
parcelné
hodnota v dátum
dôvod
výmera podiel
č.
€
zápisu
zápisu
ZP
26.9.2013
5396/3
5332 1/4
38,66 €
27/2015
2570/1
664
1/60
parcelné
výmera podiel
č.

č.
č.
č.

č.

č.
č.
č.

č.

č.
č.

č.

č.

č.

č.

Správca konkurznej podstaty uverejnil predmetný majetok dňa 01.10.2013 v OV č. 189/2013 pod K017292
v spojení s oznámením zo dňa 21.01.2019 v OV č. 14/2019 pod K006013. (IPredmetom vylúčenia je len časť
majetku dlžníka – bez majetku v Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom
a v Pasienkovej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom)
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K094989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Pufflerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, korešpondenčná
adresa Javorová 50, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1959
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Anna Pufflerová, nar. 09.02.1959, trvale bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča,
korešpondenčná adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica č.k. 2OdK/350/2019-12 zo dňa 05.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku číslo 74, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 15.04.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie nasledujúcich súpisových zložiek majetku podliehajúcich konkurzu na majetok
Dlžníka, a to:
Spoluvlastnícke podiely Dlžníka na pozemkoch, ktorých zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej
podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 188, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.09.2019
pod publikačnou značkou K087054 (každá zo súpisových zložiek majetku ďalej len „Podiel“ a viaceré z nich ďalej
len „Podiely“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že vyhlasované ponukové konanie sa týka nasledovných
Podielov (ponuka môže byť podaná výhradne na kúpu individuálnych Podielov, ponuky na kúpu niektorého
z podielov podmienené kúpou iného z nich nie sú prípustné):
Pozemky
1. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 14224, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 344, parcelné číslo:920, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 3,55;
2. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 6610, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 344, parcelné číslo:921, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 1,65;
3. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:941/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová hodnota
[EUR]: 0,19;
4. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4797, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:941/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,16;
5. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 15161, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:946/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 3,79;
6. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 14176, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:946/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,49;
7. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 786, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 383, parcelné číslo:386, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová hodnota
[EUR]: 1,31;
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8. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 6498, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 296/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 8,11;
9. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5131, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1070/102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,88;
10. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4033, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1070/402, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,69;
11. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4645, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1179/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,79;
12. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2119, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 476, parcelné číslo:469, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 1,96;
13. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 990, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 479, parcelné číslo:759, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 360/87480,
súpisová hodnota [EUR]: 0,91;
14. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4509, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 480, parcelné číslo:500, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/360, súpisová
hodnota [EUR]: 5,63;
15. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 3655, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 481, parcelné číslo:251/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová
hodnota [EUR]: 4,56;
16. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2012, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 494, parcelné číslo:489, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 1,86;
17. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 29, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 494, parcelné číslo:547, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová hodnota
[EUR]: 0,03;
18. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2673, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 494, parcelné číslo:882, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 2,47;
19. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4513, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 495, parcelné číslo:845, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/360, súpisová
hodnota [EUR]: 5,63;
20. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 367, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 497, parcelné číslo:385, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/18, súpisová hodnota [EUR]: 0,63;
21. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1095, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 498, parcelné číslo:95, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1920/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 4,10;
22. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4445, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 499, parcelné číslo:312, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60, súpisová
hodnota [EUR]: 16,65;
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23. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 6343, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 527, parcelné číslo:435, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová
hodnota [EUR]: 7,92;
24. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 20161, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 694, parcelné číslo:319, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 100,67;
25. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 66, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 741, parcelné číslo:286, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová hodnota
[EUR]: 0,11;
26. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2409, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:313, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 4,01;
27. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 3185, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:470, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 5,30;
28. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 572, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:700, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,13;
29. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1450, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:760, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 2,41;
30. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4631, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:887, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 7,71;
31. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 8820, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:956, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 14,68;
32. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3251,štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:1049/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,74;
33. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:1049/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270,
súpisová hodnota [EUR]: 0,01;
34. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2263, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:1101, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,52;
35. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5315, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo: 1249/101, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 2/270, súpisová hodnota [EUR]: 1,21;
36. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13126, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 975, parcelné číslo:1049/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 29,17;
37. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3079, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 975, parcelné číslo: 1249/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270,
súpisová hodnota [EUR]: 6,84;
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38. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 10581, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 982, parcelné číslo:1263/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,36;
39. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 42657, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 982, parcelné číslo:1267/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 1,46;
40. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5997, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 982, parcelné číslo:1268, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,21;
41. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 2466, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 983, parcelné číslo:1263/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,82;
42. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 4168, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 983, parcelné číslo:1267/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 1,40;
43. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 997, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 422/102, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 4,98;
44. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 135, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 422/202, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 0,67;
45. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1603, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 531/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 8,00;
46. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 26, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 612/103, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 0,13;
47. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 75, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 612/203, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 0,38;
48. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1122, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 662/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 5,60;
49. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 252, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 704/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,17;
50. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 544, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 747/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 2,72;
51. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1636, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 873/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 8,17;
52. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 625, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1063/103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,43;
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53. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 877, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1063/303, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,60;
54. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1011, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1116/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,69;
55. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3366, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1265/103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 2,30;
56. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2900, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1270/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/45, súpisová hodnota [EUR]: 1,98;
57. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2545, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1271/103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 1,74;
58. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 2560, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1063/203, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,85;
59. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 164, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1063/403, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,05;
60. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 279, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1265/203, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,10;
61. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 963, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1270/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,32;
62. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1078, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1271/203, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,36;
63. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 821, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo:702, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,14;
64. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4217, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo: 1090/4, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,72;
65. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3324, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo: 1142, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,57;
66. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 68, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1038, parcelné číslo: 1090/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,11;
67. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1980, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1038, parcelné číslo: 1090/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 3,30;
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68. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 236, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1038, parcelné číslo: 1090/5, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,39;
69. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 13830, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 901, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 12,79;
70. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1299, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1050/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,16;
71. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 103, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1050/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,01;
72. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1338, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1102, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,17;
73. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1138, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1249/102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,14;
74. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4640, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1264/102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,59;
75. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 4406, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo:1050/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 5,43;
76. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 679, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1050/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 0,84;
77. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 881, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1249/202, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 1,09;
78. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 38, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1264/202, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 0,05;
79. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 111, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1264/302, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 0,14;
80. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1700, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1045, parcelné číslo:1260/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/27, súpisová hodnota [EUR]: 1,94;
81. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1871, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1046, parcelné číslo:1260/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/27, súpisová hodnota [EUR]: 20,79;
82. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 949, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo:251/5, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60, súpisová
hodnota [EUR]: 3,55;
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83. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1107, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 345/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,02;
84. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1262, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 479/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,17;
85. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1201, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 499/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,11;
86. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 597, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 558/101, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,55;
87. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 335, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 581/101, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,31;
88. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 247, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 581/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,23;
89. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 309, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 768/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,29;
90. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 374, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 833/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,05;
91. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1261, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 884/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,17;
92. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1176, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1091/101, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,15;
93. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1239, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1091/301, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,16;
94. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 986, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1143/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,13;
95. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1619, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1237/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,50;
96. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4431, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1175, parcelné číslo:334/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 22,13;
97. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1145, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1175, parcelné číslo: 481/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 5,72;
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98. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 91, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 1207, parcelné číslo:603, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1920/115200, súpisová
hodnota [EUR]: 0,34;
99. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1006, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1209, parcelné číslo:626/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/81, súpisová
hodnota [EUR]: 2,79;
100. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 267, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1209, parcelné číslo: 626/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/81,
súpisová hodnota [EUR]: 0,74;
101. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 5224, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1211, parcelné číslo:669/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 640/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 6,52;
102. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1470, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1217, parcelné číslo: 769, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 7,34;
103. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1944, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1217, parcelné číslo: 771, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 9,71;
104. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 15602, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1229, parcelné číslo: 924/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 640/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 19,48;
105. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4522, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1229, parcelné číslo: 1122/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 640/115200, súpisová hodnota [EUR]: 0,77;
106. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3521, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1229, parcelné číslo: 1236/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 640/115200, súpisová hodnota [EUR]: 0,60;
107. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 12408, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1249, parcelné číslo:1070/202, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 20,68;
108. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 285, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1249, parcelné číslo: 1070/302, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,47;
109. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 562, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1249, parcelné číslo: 1070/502, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,94;
110. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 682, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1252, parcelné číslo: 1091/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 3,41;
111. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 66, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1252, parcelné číslo: 1091/401, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,33;
112. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 850, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1316, parcelné číslo: 558/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 3,18;
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113. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4497, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1324, parcelné číslo:1090/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,77.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho konkrétnych Podielov) sa stane
každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote desať (10) kalendárnych dní odo dňa faktického zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Podielu alebo Podielov s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia.
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Pufflerová – Podiely na nehnuteľnostiach II.
kolo – NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Podielu alebo
Podielov, ktorých sa ponuka týka, na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo
účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 235019 a správou pre prijímateľa „záloha
PK Pufflerová - Podiely na nehnuteľnostiach“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Podielu alebo Podielov identifikovaným a za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej
ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí (i) nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia alebo (ii) prejavia
záujem o kúpu niektorého z Podielov podmienenú kúpou iného z nich sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
Podielov (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) konkrétneho Podielu,
konkrétnych Podielov alebo všetkých Podielov spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad
„mám záujem o kúpu spoluvlastníckych podielov dlžníka Anna Pufflerová na nasledovných nehnuteľnostiach: 12.
druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2119, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 476, parcelné číslo:469, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová hodnota
[EUR]: 1,96; 31.druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 8820, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:956, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 14,68 a 41. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 2466, štát:
SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 983, parcelné číslo:1263/2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,82“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za každý Podiel tvoriaci predmet ponuky zvlášť vyjadrenú číslom i slovom v mene
euro (v prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu ku
niektorému z Podielov tvoriacich predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená
podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
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osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu všetkých Podielov, o
nadobudnutie ktorých má záujemca záujem.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa jeho osobná ohliadka nevykonáva.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá
kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 100 % súpisovej hodnoty príslušného Podielu.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny vo vzťahu ku každému Podielu samostatne, vykoná vyhodnotenie podaných
ponúk a určí víťaznú ponuku vo vzťahu ku každému Podielu zvlášť (ďalej len „Víťazná ponuka" a záujemca,
ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“), o čom správca vyhotoví
zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu vo vzťahu k totožnému Podielu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň kedy
Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – všetky Podiely, ktorých sa týkali Víťazné ponuky podané Úspešným záujemcom;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky
(všetkých jeho Víťazných ponúk);
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená záloha kupujúceho pripadajúca na predmet kúpy sa v plnom
rozsahu započítava s kúpnou cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá
na príslušný orgán katastra nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí najneskôr však
v lehote 1 mesiaca od uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých
rovnopisoch zmluvy a správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do
katastra nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci, pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci má právo na jeho náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť a v akom stojí a leží v čase
uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy (resp.
nehnuteľností, ku ktorým sa Podiely tvoriace predmet kúpy vzťahujú) alebo akejkoľvek ich časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
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11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a
Správca (bez vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením
povinnosti) podľa výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia
určí ďalšiu víťaznú ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné
postupovať podľa predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 50% zo súčtu všetkých kúpnych
cien za Podiely uvedených v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
započítať so zloženou zálohou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13. tohto oznámenia) vráti
zloženú zálohu zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K094990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 27, 991 01 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/95/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Milan
Bučko, nar. 19. 01. 1964, trvale bytom Horné Plachtince 27, 991 01 Veľký Krtíš, korešpondenčná adresa:
Harmanec 17, 976 03 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 2OdK/95/2019 sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 24.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca
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K094991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Pufflerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, korešpondenčná
adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1959
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Anna Pufflerová, nar. 09.02.1959, trvale bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča,
korešpondenčná adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica č.k. 2OdK/350/2019-12 zo dňa 05.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku číslo 74, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 15.04.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie nasledujúcich súpisových zložiek majetku podliehajúcich konkurzu na majetok
Dlžníka, a to:
Podiel dlžníka na spoločnej nehnuteľnosti Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva Priechod
(IČO: 00 623 458) zapísanej na listoch vlastníctva vedených príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom
pre okres Banská Bystrica, obec Priechod, katastrálne územie Priechod pod číslami 607 a 719, ktorej zapísanie
do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188,
časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.09.2019, pod publikačnou značkou K087056 (ďalej len „Podiel na
spoločnej nehnuteľnosti“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že Podiel na spoločnej nehnuteľnosti zodpovedá, a vyhlasované
ponukové konanie sa týka, podielov Dlžníka na pozemkoch uvedených nižšie:
1. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
2. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
3. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
4. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
5. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
6. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
7. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
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8. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
9. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7425;
10. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
11. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
12. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
13. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky 14. podiel dlžníka: 1/7425;
14. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
15. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
16. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7425;
17. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
18. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
19. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
20. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
21. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
22. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
23. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
24. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
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25. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/19800;
26. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
27. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
28. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
29. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/19800;
30. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
31. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
32. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/19800;
33. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
34. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
35. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
36. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
37. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
38. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
39. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
40. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800.
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Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti) sa stane každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote desať (10) kalendárnych dní odo dňa faktického
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Podielu na spoločnej nehnuteľnosti s náležitosťami podľa bodu 4. tohto
oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Pufflerová – Podiel na spoločnej
nehnuteľnosti II. kolo – NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu (IBAN):
SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 235019 a správou pre prijímateľa „záloha PK Pufflerová
- PSN“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Podielu na spoločnej nehnuteľnosti za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke,
podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Podielu na spoločnej nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu podielu
dlžníka Anna Pufflerová na spoločnej nehnuteľnosti Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva
Priechod zapísanej na listoch vlastníctva vedených príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom pre
okres Banská Bystrica, obec Priechod, katastrálne územie Priechod pod číslami 607 a 719, ktorej zapísanie do
súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.09.2019, pod publikačnou značkou K087056“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za Podiel na spoločnej nehnuteľnosti vyjadrenú číslom i slovom v mene euro (v
prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa jeho osobná ohliadka nevykonáva.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
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Správca má právo odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá
kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 75 % súpisovej hodnoty Podielu na spoločnej nehnuteľnosti (126,59
EUR).
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň kedy
Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8 tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy - Podiel na spoločnej nehnuteľnosti;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť Podiel na spoločnej nehnuteľnosti na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená záloha kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava na kúpnu cenu
Podielu na spoločnej nehnuteľnosti, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy sa zaväzuje podať na
príslušný orgán katastra nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po uzavretí, najneskôr však v lehote 1
mesiaca od uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých
rovnopisoch zmluvy a správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do
katastra nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci, pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci má právo na jeho náhradu zo strany kupujúceho, (iv) Podiel na
spoločnej nehnuteľnosti sa predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť
a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického
stavu nehnuteľností tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť alebo akejkoľvek ich časti voči predávajúcemu žiadne práva
ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť
(ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a
Správca (bez vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením
povinnosti) podľa výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia
určí ďalšiu víťaznú ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné
postupovať podľa predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny
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uvedenej v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so
zloženou zálohou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13. tohto oznámenia) vráti zloženú
zálohu zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K094992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrbová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 225, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/833/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/833/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, vzhľadom k tomu, že zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Robert Antal
správca

K094993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vlček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1972
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/805/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/805/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Vlček, nar. 15.10.1972, trvale bytom Mateja Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou, korešpondenčná
adresa Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/702/2019 zo dňa 16.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 160, časti
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Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 20.08.2019, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci podliehajúcej konkurzu na majetok
Dlžníka, a to nasledujúcej súpisovej zložky majetku:
osobné motorové vozidlo HYUNDAI LANTRA; farba: modrá metalíza; VIN: KMHJF21ZPWU672431; EČV:
PT234BB; rok výroby: 1998; zdvihový objem valcov: 1905.0 cm³; najväčší výkon motora: 50.00 kW; druh paliva:
NM, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 206.590 km; stav opotrebovanosti: používané; súpisová hodnota
majetku: 400,- EUR (ďalej len „Vozidlo“), ktorej zapísanie do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej
podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 09.10.2019.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Vozidla) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote desiatich (10) dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica) písomnú ponuku
na kúpu Vozidla s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Vlček II. kolo - Vozidlo - NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Vozidla na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 280519
a správou pre prijímateľa „záloha PK Vozidlo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia),
záujemca sa zaväzuje uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj Vozidla za kúpnu cenu
uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 8. a 9. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia a aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty, ktorú
používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Vozidla spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu osobného motorového vozidla HYUNDAI LANTRA; farba:
modrá metalíza; VIN: KMHJF21ZPWU672431; EČV: PT234BB; rok výroby: 1998“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za Vozidlo v Eur (vyjadrenú číslom i slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Vozidla.
5. Záujemcovia o kúpu Vozidla si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia
môžu Vozidlo obhliadnuť u Dlžníka, ktorý má Vozidlo naďalej v užívaní, požiadavku na osobnú obhliadku Vozidla,
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je potrebné zaslať Správcovi s dostatočným časovým predstihom na adresu elektronickej pošty správcu
(tri.solutions.ks@gmail.com) alebo oznámiť telefonicky (+421 (0)908 977 995) spolu s uvedením aspoň dvoch
navrhovaných termínov (dňa a času) obhliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
má právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“);
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu Vozidla) ponúknu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Úspešný záujemca stráca postavenie Úspešného záujemcu, a ponukové konanie sa zrušuje, ak nastane
skutočnosť predvídaná ust. § 167r ods. 2 ZKR. V opačnom prípade Správca do pätnástich (15) dní po vykonaní
vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany – (i) Dlžník ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Vozidlo;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán – (i) záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Vozidlu na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že – (i) zložená záloha kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenu
Vozidla, (ii) Vozidlo sa predáva v stave, v akom ho bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového konania
obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne
faktického stavu Vozidla alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak
nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
9. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby sa najneskôr v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo doručenia vyhodnotenia dostavil do kancelárie Správcu za účelom podpisu Zmluvy. Po
podpise Zmluvy odovzdá Správca Úspešnému záujemcovi (a) jeden rovnopis Zmluvy ako aj (b) rovnopis z jeho
strany podpísaného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom na odhlásenie Vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte. Vozidlo bude Úspešnému záujemcovi odovzdané Dlžníkom, bez zbytočného odkladu po
uzatvorení Zmluvy, na splnenie ktorej povinnosti Správca Dlžníka vyzve.
10. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia, Úspešný záujemca
stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a Správca na základe
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 8. a 9. alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
11. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia je povinný zaplatiť Správcovi
Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny uvedenej
v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej započítať so zloženou zálohou na
kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (12 tohto oznámenia) vráti zloženú zálohu zníženú o zmluvnú
pokutu.
12. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke; to platí primerane aj v prípade podľa prvej vety bodu 8. tohto oznámenia.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K094994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 12 / 0, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2006 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2006
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Správca zverejňuje výmaz poznámok o spornom zápise podľa ust. § 78 ods. 1 ZKR takto:

1)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 321 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2410/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 559,27 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

2)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 17 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
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Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2410/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 29,62 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

3)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1097 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2411
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.911,10 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

4)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1179 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2412/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.054,15 €
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Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

5)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 73 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2412/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 127,19 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

6)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1068 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2413
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.860,76 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.
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7)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1786 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.622,- €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

8)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 2159 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 3.227,- €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

9)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
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Výmera: 1254 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.184,82 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

10)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 463 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 806,68 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

11)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 33 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
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Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/5
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 57,50 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

12)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 59 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 101,30 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

13)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 344 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2416/1
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Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 599,35 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

14)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 275 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2417
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 479,13 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

15)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 498 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2418
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 812,33 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.
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16)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 915 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.594,19 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

17)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 528 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 919,93 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

18)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
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Výmera: 49 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 85,37 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

19)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – admin. budova VHJ-CO
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2413
Súpisné číslo: 57
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 13.980,54 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

20)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – šatne, jedáleň, garáže
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2416/1
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Súpisné číslo: 2101
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1,- €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

21)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2414/1
Súpisné číslo: 2293
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 16.120,68 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

22)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Pristavba k AB
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2410/3
Súpisné číslo: 2570
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 29.215 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.
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23)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Baliareň
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2411
Súpisné číslo: 4236
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

24)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – výrobňa zeleniny
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2412/2
Súpisné číslo: 4237
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

25)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – výrobňa zeleniny
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2412/3
Súpisné číslo: 4237
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

26)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Stolárska dielňa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2417
Súpisné číslo: 4239
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 10.751,53 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

27)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2418
Súpisné číslo: 4240
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 16.120,68 €
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Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

28)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – zámočnícka dielňa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2420/2
Súpisné číslo: 4241
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 5.639,56 €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

29)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – prístavba pomocných priestorov výrobne
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2414/4
Súpisné číslo: 4378
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.500,- €
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.10.2019,
č.k. 1K/29/2006-958.

Mgr. Robert Antal
správca
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K094995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babnič Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 1109 / 4, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2013 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Rudolf Babnič, nar.: 23.12.1947, bytom Malinovského ul. 1109/4, 977 01 Brezno
Dňa 02.08.2013 bolo v obchodnom vestníku OV č. 148/2013 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 1K 41/2013 zo dňa
29.07.2013, ktorým bola za správcu konkurznej podstaty úpadcu Ing. Rudolf Babnič, nar.: 23.12.1947, bytom:
Malinovského ul. 1109/4, 977 01 Brezno ustanovený JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 012 Banská Bystrica.
Správca konkurznej podstaty zverejnil súpis majetku konkurznej podstaty úpadcu dňa 01.10.2013 v OV č.
189/2013 v spojení s OV č. 14/2019 z 21.01.2019.
Následne správca zverejnil v OV č. 135/2019 z 16.07.2019 pod K 061134 a K 061135 ponuky na uplatnenie
predkupného práva na tam špecifikovaný majetok.
Správca sa týmto obracia na prípadných záujemcov o nižšie špecifikovaný majetok, aby v lehote
najneskôr do 15.11.2019 predložili nezáväzné ponuky na nižšie špecifikovaný majetok, za účelom zistenia
ponuky a dopytu na predmetný majetok a jeho trhovej/predajnej ceny.
UPOZORNENIE:
Správca dáva na vedomie, že nejde o ponukové konanie, jedná sa o prieskum ponuky a dopytu vo vzťahu ku
vyššie špecifikovanému majetku.
Pre bližšie informácie kontaktujte správcu: JUDr. Ondrej Zachar, 0905 563 270
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11/1756

5,82 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

204

11/1756

12,85 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

a 1228/2 187

11/1756

11,75 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

391/5

1272/1

40176
11/1756
4

600,10 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
20/2019

1272/4

27104
11/1756
4

394,37 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
20/2019

1272/5 79623 11/1756

347,78 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1272/7

41140
11/1756
8

1 370,72 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1293

13423
11/1756
6

166,07 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
20/2019

a 1297

1419

11/1756

8,00 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

a 1300

986

11/1756

5,56 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

11/1756

1,37 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

1301/2 7515

parceln výmer
podiel
é č.
a

dátum
zápisu

1320

61698 11/1756

242,50 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1321

4481

15,76 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1322

48581
11/1756
8

2 137,57 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1323

9330

11/1756

31,00 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1324

2554

11/1756

12,00 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1325

37663 11/1756

138,42 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

1326

2778

4,02 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 PS PS ZNH

11/1756

11/1756

parceln výmer
podiel
é č.
a

dátum
zápisu

3176

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1658/2 1042

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1657
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o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o

2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
141
a nad a nad
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
141
a nad a nad
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
141
a nad a nad
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
141
a nad a nad
2
Hronom Hronom

okres
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o
Brezn
o

k.ú.

LV

Deň vydania: 29.10.2019

0

3

27/2015

E

TTP

1662/1 146

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

1662/3 358

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

1662/4 229

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

1662/5 74

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

podiel

dátum
zápisu

registe
parceln výmer
druh pozemku
r
é č.
a
Závadk Závadk
zastavaná
156
a nad a nad
C
plocha
a 458
952
3
Hronom Hronom
dádvorie
registe
parceln výmer
obec
k.ú.
LV
druh pozemku
r
é č.
a
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
1272/1 1935
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
1272/2 1050
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
1677/1 2122
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
2847/1 1495
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3863
917
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3864
1976
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3873/4 2942
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3875/4 2577
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3876
1195
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3878/1 1839
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3890
2835
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
orná pôda
3891
2765
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
orná pôda
3892/1 398
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
3998/3 746
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
4001/3 650
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
4031/1 1280
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
157
a nad a nad
E
TTP
4031/2 10737
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk

okres obec
Brezn
o

Konkurzy a reštrukturalizácie

550/175600

42,49 €

26.9.201
3.7.2019
3

PS
PS
ZP
č.
ZNH/ US PS
27/2015
ZNH

podiel

dátum
zápisu

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

1968/1751760
0,04 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015
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Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

E

TTP

4072/3 1659

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4073/2 1829

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4078/1 390

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4078/6 4216

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4079/1 514

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4079/6 2731

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4085/3 1083

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4088/3 2189

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4099/1 8238

1968/1751760
0,03 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4100/1 3399

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4129

5445

1968/1751760
0,02 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4137/1 1944

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4705/2 5485

1968/1751760
0,02 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4741/1 5299

1968/1751760
0,02 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4742/1 6365

1968/1751760
0,02 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4882/2 587

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4885/2 2285

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

4888

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4893/2 283

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4894/2 487

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4932

818

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4933/1 292

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4934/1 579

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

4935/1 906

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

2329
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Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
157
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
okres obec

k.ú.

LV

Závadk Závadk
Brezn
198
a nad a nad
o
7
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
198
a nad a nad
o
7
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
198
a nad a nad
o
7
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
198
a nad a nad
o
7
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
198
a nad a nad
o
7
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
198
a nad a nad
o
7
Hronom Hronom
okres obec

k.ú.

LV

Závadk Závadk
Brezn
241
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
241
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
241
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
241
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
241
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
241
a nad a nad
o
6
Hronom Hronom
okres obec

k.ú.

LV

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

E

orná pôda

4936/2 882

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

5095/1 806

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

5261

6750

1968/1751760
0,02 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

orná pôda

5279/1 3132

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

E

TTP

5342/2 1610

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

registe
druh pozemku
r

parceln výmer
podiel
é č.
a

dátum
zápisu

E

lesný pozemok

1251

16514

1968/1751760
2,22 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

4023/4 21317

1968/1751760
2,85 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

4043/3 1243

1968/1751760
0,17 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

4043/5 502

1968/1751760
0,07 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

4043/6 23320

1968/1751760
3,12 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

4043/7 22140

1968/1751760
2,97 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

registe
druh pozemku
r

parceln výmer
podiel
é č.
a

C

TTP

1736/2 40206 11/1756

7,30 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

E

TTP

2846/1 6394

11/1756

43,39 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

5507/1 615

11/1756

4,42 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

5507/24 7047

11/1756

47,82 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

5507/25 123

11/1756

0,83 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
6/2019

E

lesný pozemok

5507/30 6178

11/1756

41,93 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
6/2019

registe
druh pozemku
r

Závadk Závadk
Brezn
269
a nad a nad
E
o
3
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
272
a nad a nad
o
3
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
272
a nad a nad
o
3
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
272
a nad a nad
o
3
Hronom Hronom
registe

dátum
zápisu

parceln výmer
podiel
é č.
a
1968/1751760
0,02 €
0

dátum
zápisu
26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

orná pôda

3993/2 666

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

TTP

4065/5 1096

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

4068/5 1495

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

4069/2 1785

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

parceln výmer

dátum
zápisu

dátum
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Obchodný vestník 209/2019
okres obec

k.ú.

LV

Konkurzy a reštrukturalizácie

registe
druh pozemku
r

Závadk Závadk
Brezn
273
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
273
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
289
a nad a nad
E
o
4
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
289
a nad a nad
E
o
4
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom

parceln výmer
podiel
é č.
a

Deň vydania: 29.10.2019
dátum
zápisu

TTP

4084/2 292

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5183

1968/1751760
0,03 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

orná pôda

4897/3 277

1968/1751760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

4898/1 2864

1968/1751760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

lesný pozemok

4947/7 2340

4455/5108400
0,2
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/8 162

4455/5108400
0,01
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/9 498

4455/5108400
0,04
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/10 26

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/11 10

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/12 13

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/13 26

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/15 511

4455/5108400
0,04
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/16 43

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/17 11

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/18 87

4455/5108400
0,01
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/21 189

4455/5108400
0,02
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

4947/22 3747

4455/5108400
0,33
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5367/1 27

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5367/3 1365

4455/5108400
0,12
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5367/4 36

4455/5108400
0
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5385

175

4455/5108400
0,02
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5401/5 203

4455/5108400
0,02
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

9957

dátum
zápisu

dátum
zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
290
a nad a nad
E
o
9
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

lesný pozemok

5402/2 691

4455/5108400
0,02
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5403/4 171

4455/5108400
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 US PS ZNH

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

TTP

4948/1 22677

4455/5108400
0,06 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

4948/4 16072

4455/5108400
0,04 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

4948/5 231

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5101

139

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/5 105

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/12 149

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/26 15

4455/5108400 0,00100695 26.9.201
3.7.2019
0
6
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5399/27 120

4455/5108400 0,00805565 26.9.201
3.7.2019
0
1
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5399/28 7

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/30 53

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/31 1177

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/32 1398

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/33 681

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/34 105

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/35 344

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/36 95

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/37 66

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/38 30

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/39 34

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/40 44

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5404/3 1200

4455/5108400
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

dátum
zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
291
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
a nad a nad 301
o
Hronom Hronom 9
E
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
0
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
1
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
Závadk Závadk

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

TTP

5404/5 158

4455/5108400 0,00899109 26.9.201
3.7.2019
0
1
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5404/12 107

4455/5108400 0,00048774 26.9.201
3.7.2019
0
7
3

ZP č. 15 US PS ZNH

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

TTP
druh pozemku

4455/5108400
5397
1977 0
0,00 €
parceln výmer
podiel
é č.
a
3917

4455/5108400
0,09
0

dátum
zápisu
26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

dátum
zápisu
26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5398

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

TTP

5399/4 131

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

TTP

5399/11 114

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/13 59

7063/7871760
26.9.201
0,00167333
3.7.2019
0
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5399/41 855

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/42 381

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/43 16

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5399/44 592

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5404/1 141

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5404/2 3296

7063/7871760
0,01 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5404/7 666

7063/7871760
26.9.201
0,00474629
3.7.2019
0
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5404/8 73

7063/7871760 0,00052023 26.9.201
3.7.2019
0
9
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5404/9 19

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5404/10 538

7063/7871760 0,03156952 26.9.201
3.7.2019
0
8
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5404/11 19

7063/7871760
8,93088
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP č. 15 US PS ZNH

TTP

5405/1 2314

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5405/2 17

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5405/3 296

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

dátum
zápisu

4455/5108400
26.9.201
0,00360305
3.7.2019
0
3

ZP č. 15 US PS ZNH

dátum
zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E
o
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Hronom Hronom
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Brezn
302
a nad a nad
E
o
2
Hronom Hronom
registe
okres obec
k.ú.
LV
r
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
3
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
3
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
3
Hronom Hronom
Závadk Závadk
Brezn
302
a nad a nad
E
o
3
Hronom Hronom
okres obec

k.ú.

LV

Konkurzy a reštrukturalizácie

TTP

5405/4 270

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

TTP

5405/5 702

7063/7871760
0,00 €
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
27/2015

druh pozemku

parceln výmer
podiel
é č.
a

lesný pozemok

5403/7 42

7063/7871760 0,00246453 26.9.201
3.7.2019
0
6
3

ZP č. 15 US PS ZNH

lesný pozemok

5403/13 1534

7063/7871760
0,04
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5403/14 1886

7063/7871760
0,04
0

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
US PS ZNH
6/2019

lesný pozemok

5403/23 175

7063/7871760 0,00529272 26.9.201
3.7.2019
0
6
3

ZP č. 15 US PS ZNH

druh stavby

na
súpisné
parcel podiel
č.
e č.

Závadk Závadk
Brezn
111
a nad a nad
o
3
Hronom Hronom

poľnohospodárs
197
ka budova

okres obec

druh stavby

na
súpisné
parcel podiel
č.
e č.

kultúrny dom

185

k.ú.

LV

Závadk Závadk
Brezn
a nad a nad 600
o
Hronom Hronom

Deň vydania: 29.10.2019

458

366/175600

391/1 11/1756

dátum
zápisu

dátum
zápisu
28,64 €

26.9.201
3.7.2019
3

PS
PS
ZP
č.
ZNH/ US PS
27/2015
ZNH

dátum
zápisu

383,87 €

26.9.201
3.7.2019
3

ZP
č.
PS PS ZNH
27/2015

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K094996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Láni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Španie Pole 62, 980 23 Španie Pole
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1990
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec: popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo CHEVROLET LACETTI; farba: modrá
metalíza; VIN: KL1NF19615K194641; EČV: RS817CB; rok výroby: 2005; zdvihový objem valcov: 1598.0 cm³;
najväčší výkon motora: 80.00 kW; druh paliva: BA 95, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 256.015 km; stav
opotrebovanosti: používané; súpisová hodnota majetku: 1.000,- EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu: ust. §
167h ods. 1 ZKR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K094997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Lukešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 66, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.9.1985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/519/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/519/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., dlžníka Gabriela Lukešová, nar. 16.09.1985, trvale
bytom Štúrova 66, 962 12 Detva, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že
majetok, ktorý podliehal konkurzu – hnuteľná vec - motorové vozidlo, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní a v nadväznosti na ustanovenie §167p ZKR prestal podliehať konkurzu.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2 Odk/519/2019 zo dňa 22.05.2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 108/2019 dňa 06.06.2019, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 22.10.2019

JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K094998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 1590, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/940/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/940/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Ján Pleško, nar. 22.04.1981, trvale bytom Jurka Langsfelda 1590, 967 01 Kremnica,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.30
hod.
a
v stredu
od
08.00
do
12.00
hod.
a
od
15.00
do
17.00
hod.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K094999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Bazovského 1907/19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1963
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/161/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Jana
Slivková, nar. 17. 08. 1963, trvale bytom M. Bazovského 1907/19, 960 01 Zvolen, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Jana Slivková, nar. 17. 08. 1963, trvale bytom M. Bazovského 1907/19, 960
01 Zvolen sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Jana Slivková, nar. 17. 08. 1963, trvale bytom M. Bazovského 1907/19,
960 01 Zvolen v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K095000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 1590, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/940/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/940/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Ján Pleško, nar.22.04.1981, trvale bytom Jurka Langsfelda 1590, 967 01 Kremnica,
v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate, č.
účtu ČSOB, a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K095001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Atila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 1165 / 19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/609/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/609/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Atila
Ferko, nar. 28. 03. 1970, trvale bytom Vladimíra Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Atila Ferko, nar. 28. 03. 1970, trvale bytom Vladimíra Clementisa
1165/19, 050 01 Revúca sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Atila Ferko, nar. 28. 03. 1970, trvale bytom Vladimíra Clementisa
1165/19, 050 01 Revúca v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K095002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 1590, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/940/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/940/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, JUDr. Ďurčeková,
správca k.s., ako správca dlžníka: Ján Pleško, nar.22.04.1981, trvale bytom Jurka Langsfelda 1590, 967 01
Kremnica, SR (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, Slovenská
republika, sp. zn. 5 OdK/940/2019 zo dňa 10.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EU/ No. 2015/848 dated 20th May
2015, JUDr. Ďurčeková, správca k.s., as the bankruptcy trustee: Ján Pleško, born on 22nd April 1981,
domicile Jurka Langsfelda, 967 01 Kremnica, Slovak Republik (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty
is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, Slovak Republic, No. 5
OdK/940/2019, dated 10th October 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.10.1019. Účinky
konkurzu vrátane plynutia lehôt nastali dňom 17.10.2019.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 16th October 2019. The effects of
bankruptcy, bankruptcy time-limits included commenced on 17th October 2019.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
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Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s., Námestie Slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted in the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Ďurčeková, správca k. s., správca dlžníka
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šonkoľ Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 1227 / 1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/795/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/795/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ
PODSTATY
Dlžník: Zoltán Šonkoľ, nar. 10.09.1956, trvale bytom
Južná 1227/1, 982 01 Tornaľa
spis. zn. správcu:
4OdK/795/2019 S1614
spis. zn. súdu:
4OdK/795/2019
Mgr. Slavomír Jančiar, správca so sídlom kancelárie správcu J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu
S1201

Štát,
Číslo
Súpisn
Číslo
Popis bytu / obec,
bytu /
Číslo
Katastrá
é číslo
Čísl
Spoluvlastn
listu
nebytového ulica, nebytov poscho
lne
bytové
o
ícky podiel
vlastníc
priestoru
číslo
ého
dia
územie
ho
tva
vchodu priestoru
domu

byt
nachádzajúc
i sa v
bytovom
dome, s
podielom
priestoru na
spoločných
častiach a
Slovens
spoločných
ká
zariadeniach
republik
domu, na
a,
príslušenstv
1
Tornaľa
e a so
,
spoluvlastnic
Južná,
kym
vchod
podielom k
č. 1
pozemku parcela CKN
č. 881/19 zastavaná
plocha a
nádvorie vo
výmere 986
m²

č. 9

5. p.

1/1 v
bezpodielov
om
spoluvlastníc
tve
manželov:
Zoltán
Šonkoľ,
nar.10.09.19
56, r.
Šonkoľ,
Južná
1227/1,
Tornaľa
Tornaľa,
PSČ 982 01,
SR a
Katarína
Šonkoľová,
nar.
16.06.1958,
r. Laliová,
Južná
1227/1,
Tornaľa,
PSČ 982 01,
SR

1881

Pozem
ok
zastava
ný
domom
,
priľahlý
pozem
ok

Podiel
priestoru
na
spoločných
Hodnota
častiach a
Deň
zapisovan
spoločných zapísan
Dôvod
ého
zariadeniac
ia
zapísania
majetku
h
majetku majetku do
určená
domu, na
do
súpisu
odhadom
príslušenst súpisu
správcu
ve a
spoluvlastn
ícky podiel
k pozemku

Parcela
LV č. 1881,
CKN č.
k. ú.:
881/19 Tornaľa; §
zastava
167i ods. 1
ná
24.10.20 Zákona č.
1227 plocha 173/10000
29.500,- €
19
7/2005 Z.
a
z.o
nádvori
konkurze a
e vo
reštrukturali
výmere
zácii
986 m²

Vo Zvolene dňa
24.10.2019
Mgr. Slavomír
Jančiar - správca
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K095004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piecka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukovská cesta 3086 / 9, 962 21 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/624/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/624/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 5OdK/624/2019, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Piecka Ján, Lukovská cesta 3086, 96221 Zvolen, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Piecka Ján, Lukovská cesta
3086, 96221 Zvolen, Slovensko, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K095005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Anna Gašparová, nar. 19.7.1957, trvale bytom 962 12 Detva, A.
Hlinku 903/6 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej aj ZKR ) týmto oznamuje všetkým dotknutým veriteľom, že zostavila zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré by mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty. V zmysle
ustanovenia § 96 ods. 3, ods. 4 ZKR môže veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate,
nahliadnuť do zoznamu týchto pohľadávok a prípadne namietať zákonom ustanoveným spôsobom poradie, resp.
nezaradenie pohľadávky proti podstate do zoznamu. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný návrh
rozvrhu výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vo Zvolene 24.10.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková

K095006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Anna Gašparová, nar. 19.7.1957, trvale bytom 962 12 Detva, A.
Hlinku 903/6 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej aj ZKR ) týmto oznamuje všetkým dotknutým veriteľom, že zostavila zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré by mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty. V zmysle
ustanovenia § 96 ods. 3, ods. 4 ZKR môže veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate,
nahliadnuť do zoznamu týchto pohľadávok a prípadne namietať zákonom ustanoveným spôsobom poradie, resp.
nezaradenie pohľadávky proti podstate do zoznamu. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný návrh
rozvrhu výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.

Vo Zvolene 24.10.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková

K095007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beličková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1981
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/613/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/613/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Martina Beličková, nar. 08. 11. 1981,
trvale bytom Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica, konanie vedené Okresným súdom
Banská Bystrica pod č. kon. 5OdK/613/2019, týmto v zmysle ust. v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mistrík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšanská 544 / 19, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/661/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/661/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj Mistrík, nar. 29. 10. 1974, trvale
bytom Mníšanská 544/19, 049 16 Jelšava, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
4OdK/661/2019, týmto v zmysle ust. v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semeráková Danuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málinec 470, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1971
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/416/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/416/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinčeková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 36/70, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/776/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/776/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 416 / 0, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/432/2017 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/432/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krejsa Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275 / 8, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1970
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/667/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/667/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K095013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Melinda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 22/43, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1981
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/802/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/802/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chamko Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského Nár. Povstania 184 / 52, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1956
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/321/2017 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/321/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plánková 153/24, 962 61 Babiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/11/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/11/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varechová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Kľačany 41, 991 02 Skovenské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1968
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Číž Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižovec 218 / 19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1959
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/163/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/163/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K095018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 255 / 40, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Diana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1979
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/560/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/560/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hendlová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 178, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1971
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/661/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/661/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belín 49, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1950
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/717/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/717/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brindzák Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hucín 53, 049 13 Hucín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/733/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/733/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár
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K095023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mázik Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 6, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1961
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/802/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/802/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mag Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínová 9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/829/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/829/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com
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Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sebőková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Behynce 39, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1972
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/861/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/861/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lupták Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 1407 / 7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1949
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/934/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/934/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, Banská Bystrica 974 01, IČO: 51 321 190,
značka správcu S1878, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že nahliadať do konkurzného spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od
08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829,
e-mailom: rg.spravca@gmail.com

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hotel Gerlach, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 716 733
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.
číslo
3.

Iná majetková hodnota

Výška v
EUR

Súpisová hodnota
EUR

Dôvod zapísania do
súpisu

Deň zapísania do
súpisu

Peňažná hotovosť (zostatok z pokladne
úpadcu)

118,00 €

118,00 €

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR 2.10.2019

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K095028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čurma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2517/33, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/163/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/163/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ján Čurma, nar. 02.12.1975, trvale bytom SNP 2517/33, 066 01 Humenné v
konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 1OdK/163/2017, v
súlade s ustanovením §167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, a to hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019 pod č. K032301, a to:

Č.
súp.
pol.

Typ súpisovej
Pribl.
Popis hnuteľnej
položky
rok
veci
majetku
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvl.podiel
úpadcu

Počet
kusov

Cena
kus
EUR

1

Hnuteľná
Osobné vozidlo
vec/súbor
FORD GALAXY, 2003
hnuteľných vecí EČ HE743BZ

vysoký

1/1

1

3000,00

Súpisová
za
hodnota
v
majetku
EUR
3000,00

Dôvod/deň
v zapísania
§ 67 ods.1/a
ZKR
11.01.2018

nasledujúcim spôsobom:
a) správca uskutoční speňaženie predmetnej hnuteľnej veci v ponukovom konaní, a to zverejnením oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
b) podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370,
c) hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať tak, že minimálna
cena ponuky je súpisová hodnota, čo predstavuje sumu 3.000,- EUR,
d) ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu (IBAN Kód):
SK69 0900 0000 0004 62674405 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu,
e) ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1OdK/163/2017 S1159 KONKURZ - osobné vozidlo FORD GALAXY - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01
Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f) súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 100 %,
g) každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
h) obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
0907 945 370,
i) otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j) správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk,
k) podľa § 167r odsek 1 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažovania sa v tomto prípade nepoužijú. Podľa § 167r odsek 2 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe v ponukovom konaní
alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
l) v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty,
m) záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia a nebolo oprávnenou osobou
uplatnené právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR, je povinný na výzvu správcu, ktorá mu
bude správcom zaslaná po uplynutí lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, do 10 dní
odo dňa doručenia výzvy správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť celú ním
navrhovanú kúpnu cenu (zábezpeka vo výške 100 % sa započíta na kúpnu cenu),
n) podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny na
bankový účet (IBAN Kód): SK69 0900 0000 0004 62674405, vedený v SLSP, a.s.,
o) v prípade neúspešného ponukového konania v 1. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje
2. kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 25 % súpisovej hodnoty. V prípade neúspešného
ponukového konania v 2. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje 3. kolo ponukového
konania s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty.
p) v zmysle § 167s ZKR pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
JUDr. Daniel Fink, správca

K095029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čurma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2517/33, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/163/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/163/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ján Čurma, nar. 02.12.1975, trvale bytom SNP 2517/33, 066 01 Humenné v
konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 1OdK/163/2017, v
súlade s ustanovením § 167n a §167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to nehnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného v
Obchodnom vestníku 75/2019 dňa 16.04.2019 pod č. K032301, a to:

Č.
Číslo
Súpisová
súp.
parcely
položka
pol.
CKN

Druh
Výmera Štát Obec
pozemku

2

Orná pôda

pozemok

5559

1800
m2

Bánovce
SR nad
Ondavou

Okres

Kat.
územie

Bánovce
Michalovce nad
Ondavou

Súpisová
Dôvod/Deň
List
Spoluvl. hodnota
zapísania
vlastníctva podiel
majetku v
majetku
EUR
§ 67 ods.1/a
1499
1/1
900,00
ZKR
11.01.2018
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nasledujúcim spôsobom:
a) správca uskutoční speňaženie predmetnej nehnuteľnej veci v ponukovom konaní, a to zverejnením oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
b) podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370,
c) nehnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať tak, že
minimálna cena ponuky je súpisová hodnota, čo predstavuje sumu 900,00 EUR,
d) ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu (IBAN Kód):
SK69 0900 0000 0004 62674405 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu,
e) ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1OdK/163/2017 S1159 KONKURZ -- NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené
po uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f) súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 100 %,
g) každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
h) obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
0907 945 370,
i) otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
nehnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j) správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk,
k) podľa § 167r odsek 1 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tomto prípade nepoužijú. Podľa § 167r odsek 2 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe v ponukovom konaní
alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
l) v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
nehnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty,
m) záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia a nebolo oprávnenou osobou
uplatnené právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR, je povinný na výzvu správcu, ktorá mu
bude správcom zaslaná po uplynutí lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, je povinný
do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť celú ním
navrhovanú kúpnu cenu (zábezpeka vo výške 100 % sa započíta na kúpnu cenu),
n) podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej nehnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny
na bankový účet (IBAN Kód): SK69 0900 0000 0004 62674405, vedený v SLSP, a.s.,
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o) v prípade neúspešného ponukového konania v 1. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje
2. kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 25 % súpisovej hodnoty. V prípade neúspešného
ponukového konania v 2. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje 3. kolo ponukového
konania s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty.
p) v zmysle § 167s ZKR pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.

JUDr. Daniel Fink, správca

K095030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Židziková Martina, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 247, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Mgr. Martina Židziková, nar. 24.11.1973, trvale bytom
Brekov 247,066 01 Humenné - pod č. k. 5OdK/351/2018 týmto v zmysle ust. § 167 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Mgr. Martina Židziková, nar.
24.11.1973, trvale bytom Brekov 247, 066 01 Humenné, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že
konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167 ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 24.10.2019
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K095031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Redaj Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlov 1, 065 43 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1959
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
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Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2017 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
V právnej veci dlžníka Štefan Redaj, nar. 19.3.1959, trvale bytom 065 43 Orlov 1, na ktorého majetok bol
uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.08.2017, sp. zn.: 2OdK/91/2017, zverejneným v OV. č.
170/2017 zo dňa 06.09.2017 vyhlásený konkurz, týmto oznamujeme, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu
iTRUSTee Restructuring, k. s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná aj v zozname správcov
vedenom MS SR) je: Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Nahliadať do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť na emailovej adrese: office@itrust.sk
alebo na tel. č. +421 948 906 492.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K095032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hotel Gerlach, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 716 733
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 31 716 733,
na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 01.10.2018, sp.zn. 5K/12/2018, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 193/2018 dňa 05.10.2018 vyhlásený konkurz, týmto správca oznamuje, že došlo
k zmene adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k.s., tak, že nová adresa kancelárie správcu
(zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) je Hlavná 29, 080 01
Prešov.
Nahliadnuť do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na:
matuskova@itrust.sk alebo na tel. čísle: +421 948 906 492.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K095033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kundrát Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačany 56, 082 41 Kvačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/105/2017 S1403
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Okresný súd Prešov
3OdK/105/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Kundrát, nar. 12.12.1985, bytom
082 41 Kvačany 56, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku:
Predmetom ponukového konania je :
Č.
súp. Popis súpisovej zložky, stav opotrebovanosti, približný rok výroby
zložky
1.
Hnuteľný majetok:

Súpisová
hodnota
(eur)
500,00 EUR

Osobné motorové vozidlo zn. BMW 318TDS 336tds/CC51/01, PO040FU, rok výroby 1994, VIN
WBACC51050ES09119, nepojazdné

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľnú vec je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne však za súpisovú hodnotu uvedenú
v tejto ponuke.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
3OdK/105/2017 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 15.11.2019 do 16.00 hod. na adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po tejto lehote sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 31052017, Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najenskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, minimálne
však vo výške súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631.
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Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K095034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROFYT Hrubovský, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 420 / 0, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 448 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu AGROFYT Hrubovský, s.r.o., so sídlom
Nižný Hrabovec 420, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 36 448 079, týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), nové číslo bankového účtu za účelom
zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený v Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK15 7500
0000 0040 2750 8064, BIC/SWIFT: CEKOSKBX s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K095035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158 / 0, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/30/2018 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/30/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGATOs Recovery, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie správcu konkurznej podstaty: Bardejovské kúpele 30,
086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, správca zapísaný v zozname správcov vedenom na MS SR pod číslom: S
1755, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BIO INVESTMENTS s. r. o. v reštrukturalizácii, so
sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626 (ďalej len ako „úpadca“) vyhlasuje týmto verejné ponukové konanie na
predaj podniku úpadcu BIO INVESTMENTS s. r. o. formou zmluvy o predaji podniku s nasledovnými
podmienkami:
1. Predmetom speňažovania je podnik úpadcu „BPS Malcov“ tvorený súpisovými zložkami majetku
zapísanými do:
· oddelenej podstaty veriteľa: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00686930 (ďalej len ako „zabezpečený veriteľ“), súpisové zložky majetku oddelenej podstaty zverejnené
v obchodnom vestníku OV 77/2019 zo dňa 18.04.2019, značka: K033335, poradové číslo 1 – 19.
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2. Jednotlivé písomné ponuky na odkúpenie konkurznej podstaty úpadcu je potrebné zasielať na adresu
správcu úpadcu:

LEGATOs Recovery, k. s.
Bardejovské kúpele 30
086 31 Bardejov

3. Lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom ponukovom konaní trvá 10 dní, pričom začína dňom:
4.11.2019 a uplynie dňom: 13.11.2019.
4. Písomné ponuky na odkúpenie vyššie uvedenej časti konkurznej podstaty úpadcu môžu záujemcovia
doručiť správcovi v uzatvorenej obálke s vyznačením: „PONUKA: BPS MALCOV – NEOTVÁRAŤ!“, inak
sa na predložené písomné ponuky nebude prihliadať.
5. Písomná ponuka predložená v rámci tohto verejného ponukového konania je záväzná a nie je ju možné
dodatočne meniť, doplniť alebo vziať späť. Doručením písomnej ponuky záujemca súhlasí so znením
Zmluvy o predaji podniku, predmetom ktorej je podnik úpadcu podľa bodu 1. týchto podmienok.
6. Obsah písomnej ponuky je preddefinovaný správcom konkurznej podstaty a musí obsahovať nasledovné
údaje: označenie verejného ponukového konania, ktorého sa záujemca zúčastňuje, označenie záujemcu
(meno priezvisko, trvalé bydlisko, adresa pre doručovanie, dátum narodenia / obchodné meno, sídlo,
IČO), ponúkaná výška kúpnej ceny za podnik, informácia o tom, kedy a z akého bankového účtu bola
poukázaná zábezpeka na kúpnu cenu vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur), ďalej prehlásenie
záujemcu, že predložená písomná ponuka je pre záujemcu záväzná a že predložená písomná ponuka
preukazuje jeho slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Podpis záujemcu na písomnej ponuke musí
byť úradne osvedčený, inak sa na podanie nebude prihliadať. Ak písomná ponuka nebude obsahovať
všetky vyššie uvedené náležitosti a údaje, nebude sa na ňu prihliadať. Správca na vyžiadanie zašle
každému, kto o to požiada, formulár písomnej ponuky.
7. Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu verejného ponukového konania po predchádzajúcej
dohode so správcom. Žiadosti o obhliadku sú záujemcovia povinní zasielať na emailovú adresu správcu
recovery@legatos.sk a zároveň si ju dohodnúť telefonicky so správcom na telefónnom čísle +421
905 895 510.
8. Spoločne s písomnou ponukou je záujemca povinný uhradiť na bankový účet úpadcu, č. ú. IBAN:
SK5011000000002924900550, peňažnú zábezpeku vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur). Za
účelom identifikácie jednotlivých zábezpek uvedie záujemca ako variabilný symbol svoje IČO:, resp.
dátum narodenia a do poznámky PONUKA: BPS MALCOV.
9. Zábezpeka musí byť v plnej výške pripísaná na správcom určený účet najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk v rámci tohto ponukového konania, inak sa nebude na písomnú ponuku záujemcu
prihliadať.
10. Vyhlásenie o prepadnutí zábezpeky musí byť podpísané najneskôr v deň pripísania tejto zábezpeky na
účet určený správcom v lehote podľa bodu 9 týchto podmienok, inak sa na ponuku záujemcu nebude
prihliadať. Vyhlásenie o prepadnutí zábezpeky správca na vyžiadanie zašle každému, kto o to požiada. V
zmysle tohto vyhlásenia zložená zábezpeka na kúpnu cenu vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur)
prepadá v prospech oddelenej podstaty veriteľa Tatra banka, a.s., ak záujemca bezdôvodne odmietne
uzatvoriť zmluvu o predaji podniku úpadcu po tom, čo zabezpečený veriteľ súhlasil (formou záväzného
pokynu) s jeho ponukou a správca ju určil ako záväznú (víťaznú), v lehote podľa bodu 15 týchto
podmienok alebo ak záujemca nedoplatí rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou najneskôr v
deň podpisu zmluvy o predaji časti podniku.
11. Predloženie dokladu preukazujúceho dostatok finančných prostriedkov na doplatenie zostatku ponúknutej
kúpnej ceny je neoddeliteľnou súčasťou písomnej ponuky. Ak tento doklad nebude súčasťou podania
písomnej ponuky, na túto ponuku sa nebude prihliadať.
12. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
za účasti zabezpečeného veriteľa a správcu. Bez účasti zabezpečeného veriteľa môže správca otvoriť
obálky len na základe jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Správca vyhotoví z otvárania obálok
zápisnicu.
13. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca do 3 pracovných dní od otvorenia obálok s ponukami. O jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

303

Obchodný vestník 209/2019

14.
15.
16.
17.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

výsledku správca bezodkladne písomne informuje zabezpečeného veriteľa a vyzve ho na vyjadrenie v
lehote nie kratšej ako 10 dní. Zabezpečený veriteľ sa vyjadrí, či s niektorou z ponúk súhlasí alebo nie.
Správca určí víťaznú ponuku až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu (formou udelenia
záväzného pokynu) zabezpečeného veriteľa.
Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o predaji podniku do 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia v zmysle vyššie uvedeného bodu 14, pričom kúpna cena musí byť uhradená v plnej výške
pred podpisom zmluvy o predaji podniku.
Zabezpečený veriteľ je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené písomné
ponuky.
Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou, návrhom zmluvy na uzatvorenie
budúcej zmluvy, verejným prísľubom a ani verejnou súťažou.

V Bardejovských kúpeľoch, 24.10.2019

LEGATOs Recovery. k. s.
správca konkurznej podstaty úpadcu BIO INVESTMENTS s.r.o.

K095036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuďová Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 212, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/670/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/670/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Čepčeková, správca dlžníka Adela Ďuďová, nar. 03.11.1978, Čičava 212, 093 01 Čičava, týmto v
súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 24.10.2019 si
prihlásil súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote veriteľ Slovenská
republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 81366 Bratislava, IČO: 00214759 pohľadávky pod por. č. 1
až pod por. č. 3 v celkovej sume 180,- Eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K095037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Zemjanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toporec 338, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2010
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY, ZABEZPEČENÝ VERITEĽ:

Doplnenie do súpisu oddelenej podstaty v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR z dôvodu nesprávnosti
vyhotovenia súpisu odvolaným správcom zverejneného v Obchodnom vestníku č. 217/2010 dňa
11.11.2010, K011033
Zabezpečený veriteľ
Právny dôvod vzniku
zriadenia
zabezpečovacieho práva
Predmet
zabezpečovacieho práva

ČSOB, a.s, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
/ Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 80/040/2005 zo dňa 08.11.2005 uzatvorená medzi
Bankou ako záložným veriteľom Martou Zemjanekovou ako záložcom. Záložné právo vzniklo registráciou
(vkladom) v katastri nehnuteľností – Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, vklad povolený Správou
katastra Kežmarok dňa 30.11.2005, právne účinky vkladu nastali 30.11.2005
Nehnuteľnosti, vrátane ich príslušenstva, zapísané na LV č. 584, Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor,
okres: Kežmarok, obec: Toporec, katastrálne územie: Toporec vo vlastníctve Marta Zemjaneková, nar.
28.12.1977, bytom Toporec 338, 059 95 Toporec, Slovenská republika, podiel: 3/4, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
- Pozemky:
Parcelné číslo
157/1
157/2
- Stavby:
Súpisné číslo
275

Výmera v m2
2427
217

Druh pozemku
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

na parcele číslo
157/2

Popis stavby
rodinný dom

Stavby, ktoré sa na LV nezapisujú: prístrešok, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka,
plynová prípojka, NN prípojka, spevnená plocha
30.11.2005
zabezpečenej 93 813,29 Eur

Výška
pohľadávky
Poradie
zabezpečenej Pohľadávka pod poradovým číslom:
pohľadávky
v konečnom 1.
zozname pohľadávok
Zabezpečená suma
93 813,29 Eur
Druh
zabezpečovacieho Záložné právo
práva
Poradie zabezpečovacieho Záložné právo prvé v poradí
práva

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY, ZABEZPEČENÝ VERITEĽ:

Oprava súpisu v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR z dôvodu nesprávnosti vyhotovenia súpisu odvolaným
správcom zverejneného v Obchodnom vestníku
v Obchodnom vestníku č. 217/2010 dňa
11.11.2010, K011033
Zabezpečený veriteľ

ČSOB, a.s, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
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/ Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 80/040/2005 zo dňa 08.11.2005 uzatvorená medzi
Bankou ako záložným veriteľom Martou Zemjanekovou ako záložcom. Záložné právo vzniklo registráciou
(vkladom) v katastri nehnuteľností – Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, vklad povolený Správou
katastra Kežmarok dňa 30.11.2005, právne účinky vkladu nastali 30.11.2005.
Nehnuteľnosti, vrátane ich príslušenstva, zapísané na LV č. 584, Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor,
okres: Kežmarok, obec: Toporec, katastrálne územie: Toporec vo vlastníctve Marta Zemjaneková, nar.
28.12.1977, bytom Toporec 338, 059 95 Toporec, Slovenská republika, podiel: 3/4, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
- Pozemky:
Parcelné číslo
157/1
157/2

Výmera v m2
2427
217

- Stavby:
Súpisné číslo
275

Druh pozemku
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

na parcele číslo
157/2

Popis stavby
rodinný dom

Stavby, ktoré sa na LV nezapisujú: prístrešok, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka,
plynová prípojka, NN prípojka, spevnená plocha
30.11.2005
zabezpečenej 36 957,42 Eur

Výška
pohľadávky
Poradie
zabezpečenej Pohľadávka pod poradovým číslom:
pohľadávky
v konečnom
zozname pohľadávok
Zabezpečená suma
36 957,42 Eur
Druh
zabezpečovacieho Záložné právo
práva
Poradie zabezpečovacieho Záložné právo prvé v poradí
práva

NEHNUTEĽNÉ VECI – Pozemky a stavby
POZEMKY
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
majetku

Druh

Výmera
Štát Obec
v m2

1.

záhrada

2427

2.

zastavané
plochy
a 217
nádvorie

Katastrálne č. Parcelové Spoluvlastnícky
územie
LV číslo
podiel úpadcu

Súpisová Dôvod
hodnota zapísania

SR Toporec Toporec

584 157/1

3/4

3 203,64 €

SR Toporec Toporec

584 157/2

3/4

284,44 €

Deň
zapísania
do súpisu

majetok
úpadcu podľa 11.11.2010
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu podľa 11.11.2010
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

NEHNUTEĽNÉ VECI – Pozemky a stavby
STAVBY
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
majetku

Popis

1.

Rodinný
dom

Ulica,
orientačné Štát Obec
číslo

Katastrálne č. Súpisné Spoluvlastnícky
územie
LV číslo
podiel úpadcu

SR Toporec Toporec

584 275

3/4

Súpisová Dôvod
hodnota zapísania

majetok
26 000,00 úpadcu podľa 11.11.2010
€
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
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K095038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/532/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/532/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Peter Horvath, nar. 14.07.1967, Nižný Komárnik 12, 090 05 (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka
patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 183/2019 dňa 23.09.2019 a to súpisová zložka majetku:
Číslo
súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do
súpisu
Popis hnuteľnej veci
súpisu majetku
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia Combi
§ 167h ods. 1
11.06.2019
EFF654/-/-,
ŠPZ:
SK656BH,
VIN: 1/1
100,ZKR
TMBEFF654T0167767, farba: modrá tmavá

Termín,
miesto
a
podmienky
na
predkladanie
ponúk
V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: jana.cepcekova@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2,
066 01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným
textom: „III. kolo – verejné ponukové konanie – 2OdK/532/2019 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503 2621, v poznámke uviesť: Horvath
Peter, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K095039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 47, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/675/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/675/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Marek Horváth oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 24.10.2019
JUDr. Ján Surma, správca
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K095040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mňahončák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6486 / 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/680/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/680/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Peter Mňahončák oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 24.10.2019
JUDr. Ján Surma, správca

K095041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ferenc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodružal 33, 090 05 Bodružal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/617/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/617/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis"):
Typ
majetku
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Súpisová
[EUR]

Súpisová zložka majetku

hodnota

Osobné motorové vozidlo zn. FIAT PUNTO 60SX červenej farby, AB hatchback, ev.č. SK257AY, rok
100,výroby 1997, vyradené z cestnej premávky
Osobné motorové vozidlo zn. OPEL VECTRA 1,7 TD GL tmavozelenej metalízy, ev.č. SK511BH, rok
300,výroby 1996, vyradené z cestnej premávky

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 23.10.2019
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa
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K095042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Rázgová TATRAPRINT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 129 942
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2011 S1169J
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca
úpadcu Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad,
IČO: 40 129 942, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu Slovenská konsolidačná, a.s. sa zo všeobecnej podstaty vylučuje nákladné vozidlo, zn. Fiat Doblo Cargo,
1.9 JTD105 8Q 223WXF1A, ŠPZ: PP618CB, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 238/11 dňa
13.12.2011.
V Bratislave, dňa 24.10.2019.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrník 38, 059 14 Vydrník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/574/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/574/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Jozef Žiga, nar. 24.10.1986, trvale bytom Vydrník 38, 059 14
Vydrník, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky
veriteľa:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej sume 581,09 €

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K095044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miler Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ JUDr. Marek Morochovič, so sídlom Nám. slobody 25, 066 01 Humenné, správca konkurznej
podstaty dlžníka Slavomír Miler, nar. 13.12.1977, trvale bytom Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov,
vyhlasuje v zmysle § 167p ZKR, 2. kolo verejného ponukového konania na predaj:
Typ súpis.
majetku
Popis veci
1

zložky hnuteľná vec
osobné motorové vozidlo Škoda FABIA, 44 kW, benzín, ečv: KK029CD, vin: TMBPH16Y113125664, strieborná
metalíza, r. výroby 2000, stav odometra cca 236 000 km, tech. stav: pojazdné, opotrebovanie primerané veku, menšie
poškodenia karosérie
19 rokov
1/1 v BSM

Vek
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota 1 000,00 EUR
majetku

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% jej
súpisovej hodnoty. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu e-mailom na adrese:
morochovic@chello.sk.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Miler - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v
podmienkach ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu v prospech účtu č. účtu: SK41 1100 0000 0026 1184
4367, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Vyhodnotenie predložených ponúk: Otvorenie predložených obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca zrealizuje v lehote 10 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk a rozhodne o víťaznej ponuke.
O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
3. Právo na výkup oprávnenej osoby: Oprávnená osoba ma podľa § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Záujem o vykúpenie majetku je oprávnená osoba
predložiť písomne najneskôr do desať dní od skončenia ponukového konania.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží. Úspešný záujemca bude povinný
predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy. Náklady spojené
s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva.
6. Vyhlasovateľ upovedomí neúspešných záujemcov ponukového konania, že ich ponuky sa odmietli a to
výlučne len prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna cena v lehote pätnásť dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

K095045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrečková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6621 / 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/645/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/645/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K095046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 6959/22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/68/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Miroslav Baran, nar.: 18.08.1978, trvale bytom Sibírska 6959/22,
080 01 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/68/2019 v zmysle ustanovenia §
167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Predmet ponukového konania: súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa
16.04.2019, pod podaním K032355. Správca ponúka pozemky nachádzajúce sa v okrese: Sabinov, obec: Lipany,
katastrálne územie: Lipany nasledovne:
Tabuľka č. 1
Súpisová
zložka LV Číslo parcely
poradové číslo
Parcely registra „C“ evidované Výmera
na katastrálnej mape
celkom
v m2
1.
421 205
130
2.
421 206/1
749

Výmera
Druh pozemku Podiel podielu
E KN
(cca)
Záhrada
Záhrada

1/144 0,9 m2
1/144 5,2 m2

Poradové
číslo Hodnota
oprávnenej osoby
podielu
(časť B na LV)
parcely
v Eur
26
20,00
26
104,00

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca ponúkne kúpnu
cenu za každú položku samostatne.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu spisovú značku konkurzu 5OdK/68/2019, meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p ZKR správca poučuje prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

313

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ nehnuteľnosti je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vyprataním veci, s prevodom
nehnuteľností a všetky poplatky súvisiace s konaním pred príslušným Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor.
Ak oprávnená osoba so súhlasom dlžníka si v súlade s ustanovením § 167r ods. 2 ZKR uplatní právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, iba ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo bankového účtu správcu, správca je
povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý
je predmetom tohto ponukového konania.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K095047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Olexáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlárová 314/41, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/753/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/753/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.9.2019, sp. zn.: 5OdK/753/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Lucia Olexáková, nar. 30.03.1991, trvale bytom Uhlárová 314/41, 059 40 Liptovská
Teplička (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr.
Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č.
189/2019 dňa 1.10.2019.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.
V Prešove, dňa 20.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K095048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Olexáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlárová 314/41, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/753/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/753/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.9.2019, sp. zn.: 5OdK/753/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Lucia Olexáková, nar. 30.03.1991, trvale bytom Uhlárová 314/41, 059 40 Liptovská
Teplička (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr.
Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č.
189/2019 dňa 1.10.2019.
V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN:
SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ
kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Prešove, dňa 20.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K095049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 6959/22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/68/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Miroslav Baran, nar.: 18.08.1978, trvale bytom Sibírska 6959/22,
080 01 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/68/2019 v zmysle ustanovenia §
167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Predmet ponukového konania: súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 180/2019 dňa
18.09.2019, pod podaním K083049.
Správca ponúka nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Sabinov, obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany
nasledovne:
Súpisová zložka poradové číslo: 3
Stavby

Na

parcele

Účastník právneho vzťahu
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číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Podiel poradové číslo

Umiestnenie stavby

204

10

Rodinný
dom

1/24

1– Stavba postavená na zemskom povrchu. Staršia
stavba, rodinný dom nie je obývaný.

12

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba súpisné číslo 308 je evidovaný na liste vlastníctva 421.
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 500,00 Eur
Súpisová zložka poradové číslo: 4
Číslo Pozemky Výmera
LV Číslo
celkom
parcely v m2

421 204

330

Účastník
Druh pozemku Podiel právneho vzťahu Spôsob využitia
Umiestnenie pozemku Druh
poradové číslo
ch.n.
15 - Pozemok, na ktorom je 1
-Pozemok
je 401
Zastavaná
postavená
bytová
budova umiestnený
chránené
plocha
a 1/144 26
označená súpisným číslom 308 v zastavanom
území ložiskové
nádvorie
vedená na LV č. 2569
obce
územie

–

Spoluvlastnícky podiel: 1/144 (cca 2,29 m2)
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 50,00 Eur
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca ponúkne sumu za
každú položku samostatne, pričom najnižšia ponuka nebude nižšia ako príslušná hodnota podielu súpisovej
zložky poradové číslo 3 a poradové číslo 4.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu spisovú značku konkurzu 5OdK/68/2019, poradové
číslo súpisovej zložky, meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p ZKR správca poučuje prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ nehnuteľnosti je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vyprataním veci, s prevodom
nehnuteľností a všetky poplatky súvisiace s konaním pred príslušným Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor.
Ak oprávnená osoba so súhlasom dlžníka si v súlade s ustanovením § 167r ods. 2 ZKR uplatní právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, iba ak takúto cenu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

316

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo bankového účtu správcu, správca je
povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý
je predmetom tohto ponukového konania.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K095050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Miker
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 92 92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/715/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/715/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.12.2018, sp. zn.: 2OdK/715/2018 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Emil Miker, nar. 30.10.1981, Podskalka 92, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“). Uznesenie
zverejnené v OV č. 242/2018 dňa 17.12.2018.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.9.2019, zverejnené v OV č. 179/2019 dňa 17.9.2019 súd
ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.
V Prešove, dňa 20.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K095051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Miker
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 92 92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/715/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/715/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.12.2018, sp. zn.: 2OdK/715/2018 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Emil Miker, nar. 30.10.1981, Podskalka 92, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“). Uznesenie
zverejnené v OV č. 242/2018 dňa 17.12.2018.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.9.2019, zverejnené v OV č. 179/2019 dňa 17.9.2019 súd ustanovil
do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov.
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V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN:
SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ
kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Prešove, dňa 20.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K095052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 500/4, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/751/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/751/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.9.2019, sp. zn.: 2OdK/751/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tibor Horváth, nar. 02.08.1973, Jakubovanská 500/4, 083 01 Sabinov (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 189/2019 dňa 1.10.2019.
V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN:
SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ
kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Prešove, dňa 20.10.2019
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K095053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 500/4, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/751/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/751/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.9.2019, sp. zn.: 2OdK/751/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tibor Horváth, nar. 02.08.1973, Jakubovanská 500/4, 083 01 Sabinov (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 189/2019 dňa 1.10.2019.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.
V Prešove, dňa 20.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K095054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Panica 71, 980 46 Gemerská Panica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/417/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/417/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Výška
istiny v
EUR

Por.
číslo

Pohľadávka z účtu
Číslo účtu / IBAN / charakteristika:
v banke:

1.

IBAN SK25 0200 0000 0026 9017 6351 Právny
Všeobecná
dôvod: preddavok na úhradu paušálnej odmeny 500,00 €
úverová banka, a.s.
správcu

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota EUR
súpisu
500,00 €

§ 167h ods. 1
ZKR

Deň zapísania
do súpisu
24.10.2019

JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587
týmto ako správca dlžníka: Marian Szabó, narodený: 15.06.1979, bytom: Gemerská Panica 71, 980 46 Gemerská
Panica (ďalej len ako „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca
pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca zároveň vyzýva veriteľov, vzhľadom na to, že vo vyššie uvedenej veci nebol zistený žiaden majetok a v
zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka predniesli v zmysle § 166i ods. 2
ZKR takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca

K095055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Máté
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/2/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka Ing. Tibor Máté, nar. 04.06.1961, bytom Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník,
v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V Košiciach, dňa 24.10.2019

JUDr. Jozef Vaško, správca

K095056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Vladimíra, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1576/51, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/76/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/76/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: MUDr. Vladimíra Kováčová, narodená: 23.04.1980, bytom:
Južná trieda 1576/51, 040 01 Košice, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Koňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 149 / 34, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/378/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/378/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: Róbert Koňa, nar.: 28.03.1978, bytom: Nám. Sv. Cyrila a
Metoda 149/34, 078 01 Sečovce oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Róbert Koňa, nar.: 28.03.1978,
bytom: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 149/34, 078 01 Sečovce, sp. zn. 31OdK/378/2019, sa v súlade s § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K095058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dandášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 229/4, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/232/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/232/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/232/2019 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Anna Dandášová, nar. 06.03.1980, bytom Staničná 229/4, 076 16 Zemplínska Nová Ves Úpor, , podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
V Košiciach dňa 24.10.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K095059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škop Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palešovo námestie 208 / 16, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriel Šoltés, S 1763, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 07101 Michalovce (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Ondrej Škop, narodený: 30.11.1960, bytom: Palešovo nám. 208/16, 053 04 Spišské Podhradie
(ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 205/2019 dňa 23.10.2019, a to súpisová zložka majetku:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod
zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, ŠPZ:
§ 167h ods. 1
18.10.2019
LE782BC, výr.č.: TMBZZZ1U8W2094547, farba: 1/1
500,ZKR
šedá metalíza

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať
u správcu
Dlžníka
prostredníctvom
e-mailovej
správy
zaslanej
na
adresu:
judrsoltes.spravca@gmail.com.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania
Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Gabriel Šoltés, Letná 5952/35, 07101 Michalovce, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je zároveň
oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Gabriel Šoltés, Štefánikova 76, 07101
Michalovce, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 31OdK/353/2019 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK18 7500 0000 0040 2666 7602, v poznámke uviesť: Škop
Ondrej, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompuš Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starozagorská 1390 / 21, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1962
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/168/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/168/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Elemír Kompúš, nar.
13.01.1962, bytom Starozagorská 1390/21, 040 23 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. OV 124/2019 zo dňa 28.06.2019, a to konkrétne:

Hnuteľná vec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo
súpisovej
zložky

Deň
zápisu Dôvod
zapísania Popis
majetku do súpisu majetku do súpisu výroby

1.

21.06.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

hnuteľnej

Deň vydania: 29.10.2019

veci/rok Rozsah spoluvlastníckeho Súpisová
podielu Dlžníka
hodnota v €

TOYOTA COROLA , ev.č.
KE419LV,
r.v.
1996
- 1/1
opotrebované

400,- €

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

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného súboru majetku ako celku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku
si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej
správy zaslanej na adresu: tstefko@hmg.sk

III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
· Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 16:00 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
· Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Alžbetina
41, 040 01 Košice, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným
textom: „II. kolo – verejné ponukové konanie – Elemír Kompúš– hnuteľný majetok –
NEOTVÁRAŤ.“
· Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, v. s. 13011962, v poznámke uviesť:
Elemír Kompúš, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
· Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho
záväznej ponuke;
· Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: tstefko@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

V prípade, ak by došlo k situácii, že na predmetný hnuteľný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so
správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je
oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného
ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Košiciach dňa 23.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
správca Dlžníka

K095061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boldižár Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2479 / 25, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1958
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ing. Ondrej Boldižár,
nar. 11.09.1958, bytom Sofijská 2479/25, 040 13 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. OV 72/2019 zo dňa 11.04.2019, a to konkrétne:

Hnuteľná vec:

Číslo súpisovej Deň
zápisu Dôvod
zapísania Popis hnuteľnej veci/rok Rozsah
spoluvlastníckeho Súpisová
zložky
majetku do súpisu majetku do súpisu
výroby
podielu Dlžníka
hodnota v €
PEUGEOT 206, AC KOMBI,
31.
08.04.2019
§ 167h ods. 1 ZKR
1/1
500,- €
ev.č. KE834FM, r.č. 2003

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

II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného súboru majetku ako celku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku
si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej
správy zaslanej na adresu: tstefko@hmg.sk

III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
· Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 16:00 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
· Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Alžbetina
41, 040 01 Košice, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným
textom: „III. kolo – verejné ponukové konanie – Ondrej Boldižár – hnuteľný majetok –
NEOTVÁRAŤ.“
· Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, v. s. 11091958, v poznámke uviesť:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ondrej Boldižár, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho
záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: tstefko@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný hnuteľný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so
správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je
oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného
ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Košiciach dňa 23.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
správca Dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejčíková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 18, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/8/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/8/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nišponský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dénešova 1147 / 4, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/89/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/89/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhász Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 703 / 40, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/379/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/379/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 193 / 18, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/253/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/253/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
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Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 121, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/278/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/278/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škop Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palešovo námestie 208 / 16, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2019

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

330

Obchodný vestník 209/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.10.2019

Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várfalvi Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná ulica 156 / 8, 076 43 Čierna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/354/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/354/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/79/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnárová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarská 300/44, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/91/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/91/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúššová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bašťovanského 1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/469/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/469/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simčík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sobrance 100, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2016 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/55/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutan Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1382 / 49, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy sídla a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty S1763, týmto oznamuje zmenu adresy sídla a úradných hodín
správcovskej kancelárie.
Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 08:00 – 11.30

12.00 – 14:30

Kontakt:
Tel. č.: +421/908 620 777
Mail: judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K095074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Bakoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaspická 1364 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/147/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/147/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v
konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn. 32OdK/147/2018 zo dňa 25.04.2018, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2018 zo dňa 02.05.2018, na majetok dlžníka: Mikuláš Bakoš,
narodený: 26.02.1977, bytom: Kaspická 1364/5, 040 12 Košice, prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej
lehote veriteľ: ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, dňa 11.09.2019 nezabezpečenú
pohľadávku v celkovej sume 64,49 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.09.2019.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K095075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sarvaš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavské Bystré 237, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/291/2019 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr.Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Mgr. Jozef Sarvaš, nar. 25.07.1984, bytom Rožňavské Bystré 237, 049 31 Rožňavské Bystré týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších právnych predpisov, sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
JUDr.Juraj Špirko-správca

K095076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bati
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1472, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/247/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca S1923, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01, Michalovce, správca
dlžníka Stanislav Bati, nar. 27.07.1985, trvale bytom Raketová 1472, 040 12, Košice - Nad Jazerom, Slovenská
republika v konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/247/2019, týmto· v súlade s ust. § 166i
v spojení s ust. § 167j ods. 1 a ust. § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Michalovciach, dňa 23.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišulák Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 209 / 29, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/390/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/390/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka Patrik Šišulák, narodený: 10.02.1984, bytom: Hlavná 209/29, 076 15
Veľaty, sp. zn.: 31OdK/390/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku dlžníka :
Dôvod
Dátum
Súpisová
zápisu
zápisu
hodnota
Osobné motorové vozidlo – DAEWOO LANOS, EČ TV 924 DO, VIN KLATF69YEWB268450, typ § 167h ods.
1. TF69Y/./. , rok výroby: 1999, stav: používané (potrebná výmena oleja, výfuku, bŕzd, rozvodov, 1 ZKR
17.10.2019 500 €
zatlačený spodný podbeh)
Hnuteľné veci

Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v
ponukovom konaní., v zmysle § 167p ZKR.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku dlžníka:
·
·

·
·
·

·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby)
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Kotus,
Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Patrik Šišulák 1, –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 13.11.2019 vrátane (do 15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
100 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného v VUB, a.s., pobočka Košice, č. účtu : IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005
4398 BIC: SUBA SK BX, Variabilný symbol: 263302019, Poznámka : Patrik Šišulák 1 zálohu vo výške najmenej
100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie
predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude
neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

3. Informácie o predávanom majetku úpadcu budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 - 15.00
hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné
podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený ponuku odmietnuť, ak
zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 14.11.2019 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až
po doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu,
na víťaznú ponuku sa neprihliada.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K095078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašper Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Henclová 30, 053 33 Henclová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kašper, nar. 10.09.1972, trvale bytom Henclová 30,
053 33 Henclová, , podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01
Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0903 400 629, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veterníková Kiara Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 30, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/326/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/326/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Kiara Jaroslava Veterníková, nar. 02.07.1980, bytom: Seňa 30, 044 58 Seňa, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Hadušovský, správca

K095080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bajtoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 188/110, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/85/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/85/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice ako správca dlžníka Martin Bajtoš, nar. 05.01.1983, trvale
bytom Tatranská 188/110, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Bajtoš – PRO-PLAST,
s miestom podnikania: Tatranská 110, 053 11 Smižany, IČO: 41 689 771 s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 19.10.2009 týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavuk Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 846 / 17, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/425/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/425/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Peter Pavúk, nar. 12.05.1976, bytom: Ľanová 846/17, 040 17
Košice - Barca, týmto v zmysle ustanovania §167 ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len
ZoKR / uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 21.10.2019.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský, správca

K095082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Orosz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 8, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2018 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Soňa Géciová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľudovít Orosz, nar. 04.08.1979, bytom: Havanská 8,
040 13 Košice (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet speňaženia: Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
79/2018 dňa 24.04.2018 a to:
Číslo súpisovej položky:

4.

Typ súpisovej položky:

hnuteľná vec

Popis:

Motorové vozidlo Škoda Octavia EČ KE492FZ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

339

Obchodný vestník 209/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Stav opotr.:

nepojazdné

Miesto uloženia:

Košice

Hodnota v Eur:

1.000,00 EUR

Deň vydania: 29.10.2019

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 32OdK/36/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná na bankový účet
správcu vedený v Poštovej banke a.s. IBAN: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, variabilný symbol: 32362018
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 24.10.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K095083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením
záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 20.08.2019, ktorým zabezpečený veriteľ uložil správcovi
pokyn, aby speňažil majetok úpadcu RETOP s.r.o., so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO: 31 709 311 v
súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja časti
podniku úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o predaji časti podniku prevedená časť podniku úpadcu,
b) časť podniku úpadcu (ďalej len „časť podniku“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho
podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou
všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k časti podniku podľa bodu 1 písm. c). Zo záväzkov
súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených
v zmluve,
c) majetok patriaci k časti podniku úpadcu tvorí súbor nehnuteľných vecí, a to súpisové zložky č. 1 – 30,
zapísaných v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 85/2019 zo dňa 03.05.2019 pod
položkou K037124, ktoré nehnueľnosti sú bližšie špecifikované ako:
LV č. 786, vedené Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor
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druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 21318 m2, parc. č. 2343/1
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 758 m2, parc. č. 2343/4
druh pozemku – orná pôda, o výmere 4953 m2, parc. č. 2343/6
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 102 m2, parc. č. 2343/7
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, parc. č. 2343/8
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 428 m2, parc. č. 2343/9
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 653 m2, parc. č. 2343/10
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 335 m2, parc. č. 2343/11
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 211 m2, parc. č. 2343/32
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 788 m2, parc. č. 2343/33
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 805 m2, parc. č. 2343/34
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 629 m2, parc. č. 2343/35
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 816 m2, parc. č. 2343/38
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2, parc. č. 2343/39
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 965 m2, parc. č. 2343/41
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 656 m2, parc. č. 2343/42
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 164 m2, parc. č. 2343/43
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m2, parc. č. 2343/44
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 692 m2, parc. č. 2343/145
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2, parc. č. 2343/178
stavba - budova so súp. č. 580, postavená na parc. č. 2343/9
stavba - obilný dom bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/4
stavba - sociálne zariadenie bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/7
stavba - vrátnica bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/8
stavba - sklad str. technického náradia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/32
stavba - sklad obilia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/33
stavba - sklad obilia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/34
stavba - sklad - stará PÚO bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/38
stavba - trafostanica bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/39
stavba - hangár - sklad bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/45

ktoré nehnuteľnosti tvoria podnik spoločne so zmluvnými vzťahmi, príp. s pohľadávkami z predmetných zmlúv, so
záväzkami z pracovnoprávnych pomerov (podľa § 480 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a to:
·
·
·
·

pracovná zmluva
pracovná zmluva
pracovná zmluva
pracovná zmluva

(K.P.) zo dňa 29.07.2012
(P.L.) zo dňa 08.07.2012
(P.F.) zo dňa 08.07.2019
(J.V.) zo dňa 19.05.2017

Uvedené tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 záväzných podmienok ponukového konania.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
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d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 200,00 EUR + DPH, ktorý uhradí
k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. za každý jednotlivý výtlačok záväzných podmienok ponukového konania, spolu
so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1), Zmluvným prehľadom, Zoznamom súdnych a
iných sporov, Zoznamom nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov (Príloha č. 2), s
návrhom Zmluvy o predaji časti podniku (Príloha č. 3), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu
a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 4).
b) záujemca si môže dohodnúť so správcom termín ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu, a to písomne buď
poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravcovska@fardouspartners.com, prípadne telefonicky
na tel. č. +421 902 707 782.
c) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu sídla správcu: Námestie
SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
26K/24/2018 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 30. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia
tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 30. deň pripadne na deň pracovného voľna
za 30. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 písm. c) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
e) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 písm.
a) a zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 20.000,00 EUR záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na
účte IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb), spolu s kontaktnými
údajmi a označením e-mailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy – „PODNIK ÚPADCU RETOP s.r.o.“
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH (predaj podniku je podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
oslobodený od DPH) za odkúpenie časti podniku. Kúpna cena za speňaženie podniku zahŕňa súbor všetkých
nehnuteľných vecí, pohľadávok (ak vznikli v súvislosti s podnikom), práv a iných majetkových hodnôt, a to výlučne
súpisových zložiek č. č. 1 – 30 zapísaných v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
85/2019 zo dňa 03.05.2019 pod položkou K037124 (a k nim prislúchajúcich pohľadávok z nájmu a iných
majetkových hodnôt a zmlúv prislúchajúcich výlučne už k uvedených súpisovým položkám majetku úpadcu, ako aj
záväzkov z pracovnoprávnych pomerov)
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní sumy vo výške 20.000,00 EUR ako finančnej zábezpeky za predaj podniku na účet IBAN č.
SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ichpodpísané
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oprávnenou osobou
g) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradenú
zálohu na kúpnu cenu, ktorá predstavuje sumu vo výške 20.000,00 EUR.
h) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis)
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji časti podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 20.08.2019.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 15 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji časti
podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku najneskôr do dňa podpisu
Zmluvy o predaji časti podniku so správcom, a to najneskôr do 15 dní od vyzvania víťazného záujemcu na
uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 20.000,00 EUR najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote určenej správcom,
alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči
takémuto záujemcovi vo výške 20.000,00 v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania
nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave dňa, 24.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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