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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

K095084
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 vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: C.SSING, a.s., so sídlom Hlavatého 5, 811
03 Bratislava, IČO: 35 766 298, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Hutňanová, Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S1616, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 704,65 EUR, ktorá mu bude vyplatená
zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
43/2019, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
II.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: C.SSING, a.s., so sídlom Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35
766 298, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 795,35 EUR, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
43/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095085
Spisová značka: 6K/64/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková, nar.
22.12.1986, č. d. 38, 919 42 Pavlice, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Vajanského
nábrežie 9, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1672, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: JUDr. Ivana
Sláviková, so sídlom kancelárie Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1672 v súlade s návrhom
doručeným súdu dňa 28.01.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095086
Spisová značka: 3K/18/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Nikodemová, nar. 08. 08.
1972, bytom Mesačná 18, 821 02 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Eva Nikodemová, nar. 08. 08. 1972, bytom Mesačná 18,
821 02 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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 15.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095087
Spisová značka: 8K/41/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: AGROPRET - PULZ a.s., so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký
Šariš, IČO: 44 258 623, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Insolvency Group, k.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, značka správcu
1768, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.920,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K095088
Spisová značka: 6K/48/2011
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: X line, s. r. o., so
sídlom Novohradská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2019 o 08:30 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, sudca
K095089
Spisová značka: 4K/12/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HP HABITATIO spol. s r.o., so
sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 31 363 652, správcom ktorého je: Mgr. Jana Lenková, so sídlom
kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1211, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
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rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: HP HABITATIO spol. s r.o., so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 31
363 652, zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095090
Spisová značka: 2K/19/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kurta, nar. 06.01.1975,
bytom Beňadická 30306/2, 851 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: K.R.E. konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., sídlo kancelária Zelená 2, 811 01 Bratislava, značka správcu S 1716, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Ľubomír Kurta, nar. 06.01.1975, bytom Beňadická 30306/2,
851 06 Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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 21.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095091
Spisová značka: 3K/29/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Prvá elektromontážna
spoločnosť, a.s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 31 372 899, správcom ktorého je: HMG
Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, značka správcu: S 1565, o návrhu správcu na schválenie
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty, správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, značka správcu: S 1565 v súlade s návrhom doručeným súdu dňa 04.05.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
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K095092
Spisová značka: 8OdS/2/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Spisová značka: 8OdS/2/2019
Predvolanie

Mgr. Monika Martonová
Družstevná 2
831 04 Bratislava
Dostavte sa osobne dňa : 31. 10. 2019 (štvrtok)
o 11:00hod. hodine na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
VEC: Informatívny výsluch
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Mikuláš Kasza, narodený
17.10.1969 , trvale bytom Hadriánova 1341/8, 851 10 Bratislava
pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§101 C.S.P.)
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095093
Spisová značka: 3K/57/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hydroterra servis, a.s. v likvidácii,
so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 833 076, správcom ktorého je: KP recovery, k.s., so sídlom
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 35 833 076, zn. správcu: S1568, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Hydroterra servis, a.s. v likvidácii, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03
Bratislava, IČO: 35 833 076, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 24.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095094
Spisová značka: 3R/6/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Incognito Production s.r.o., so
sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 860 766, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so sídlom
kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1358, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Incognito Production s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 860
7662, zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095095
Spisová značka: 3K/4/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ECOBAU GROUP, a.s., so
sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1752, o návrhu
obchodnej spoločnosti OPERA Dráhovce s.r.o., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 45 273 383, na
vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: OPERA Dráhovce s.r.o., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 45 273
383, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION,
s.r.o., so sídlom Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava, IČO: 35 806 591, so zistenou pohľadávkou v celkovej sume
47.877,02 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) 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.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095096
Spisová značka: 37K/32/2019
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: Zsolt NAGY, nar.
15.02.1975, trvale bytom Čenkesfa 277, Povoda, okres Dunajská Streda, t.č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby a
Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2019 o 10:45 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K095097
Spisová značka: 37K/24/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INGPAT, s. r. o.,
so sídlom Agátova 1, 841 01 Bratislava, IČO: 44 992 815, uznesením zo dňa 13.09.2019, č. k. 37K/24/2019-59
zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: INGPAT, s. r. o., so sídlom Agátova 1, 841 01 Bratislava, IČO: 44 992 815,
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K095098
Spisová značka: 37K/45/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DaJa ROYAL s.r.o., so sídlom Koprivnícka 15, 841 01
Bratislava, IČO: 35 902 604, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DaJa ROYAL s.r.o., so sídlom
Koprivnícka 15, 841 01 Bratislava, IČO: 35 902 604, uznesením zo dňa 17.09.2019, č. k. 37K/45/2019-65 zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: DaJa ROYAL s.r.o., so sídlom Koprivnícka 15, 841 01 Bratislava, IČO: 35 902 604,
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K095099
Spisová značka: 3K/4/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ECOBAU GROUP, a.s., so sídlom
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1752, o návrhu: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č.8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v časti istiny vo výške 1.400,88 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde 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
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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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. Vladimír Sklenka, sudca
K095100
Spisová značka: 37K/30/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD
BRATISLAVA, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Lanagy, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 46 108 700, o určení odmeny
predbežného správcu, takto
rozhodol

I. Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1633, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1. 500 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
36/2019, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 zák. č
160/2015 Zb. Civilného sporového poriadku) 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.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095101
Spisová značka: 2R/4/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, spol.
s.r.o., so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 615 724, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Ján Čipka, so sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške
17 941,90 eura, zapísaných v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 206 až 221
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
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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akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K095102
Spisová značka: 2K/33/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Silvia Vlkolenská, nar. 25.
04. 1976, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Boženy Němcovej 959/59, správcom konkurznej podstaty ktorého je Prvá
arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Silvia Vlkolenská, nar. 25. 04. 1976, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Boženy
Němcovej 959/59 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095103
Spisová značka: 2K/7/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing.
Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6A, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Puškár Škodovú, PhD., so sídlom kancelárie 974
01 Banská Bystrica, Dolná 6A.
II. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Advisors k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská
Bystrica, Dolná 6
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095104
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
10. 1975, bytom 976 34 Tajov, Tajov 158, takto
rozhodol

Miriam Brkalová, nar. 31.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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O d v o l á v a Ing. Evu Chromčíkovú, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1 z funkcie správcu konkurznej
podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095105
Spisová značka: 2K/20/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu kastell s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel Vrška, so
sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, uznesením č. k. 2K 20/2017 - 113 zo dňa 27. 09. 2019
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095106
Spisová značka: 4OdK/889/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Tomčo, nar. 08. 05. 1970, trvale bytom
Ľ. Štúra 5150/58, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Peter Tomčo, nar. 08. 05. 1970, trvale bytom Ľ. Štúra
5150/58, 960 01 Zvolen .
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1255.

Ustanovuje správcu: Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.:

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.
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.
VI.
Ukladá 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.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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
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
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§ 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,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K095107
Spisová značka: 2K/39/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TENADA TREND, s.r.o., so
sídlom 962 12 Detva, ul. Záhradná 859/9, IČO: 36 647 519, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I. Solutions
k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, uznesením č. k. 2K 39/2017 - 197 zo dňa 27. 09.
2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095108
Spisová značka: 2K/11/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V.A.R. trans s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Tomašovská 50, IČO: 46 907 343, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30, uznesením č. k. 2K
11/2018 - 123 zo dňa 27. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095109
Spisová značka: 2K/26/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZAGON s.r.o., so sídlom
976 11 Baláže 106/108, IČO: 36 559 997, správcom konkurznej podstaty ktorého je Správcovská a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške
26,64 eura, zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 41
Poučenie:
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Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095110
Spisová značka: 2R/4/2014
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu J.A.N.E.X., s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, Sokolská 62/686, IČO: 36 050 342, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Andrea
Balážiková, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok,
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 7 386,27 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 8/SP/1 až 8/SP/8, 34SP a 36/SR-SP/1 až 36/SR-SP/4
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095111
Spisová značka: 2K/43/2014
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o., so
sídlom 984 01 Lučenec, Jiráskova 12, IČO: 36 720 704, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ladislav
Kokavec, so sídlom kancelárie
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, o návrhu na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 2 449,86 eura, vedenej v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 3
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095112
Spisová značka: 3K/2/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Medical Weight
Management, s.r.o., IČO: 36 646 563, so sídlom M. R. Štefánika 53, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty
ktorého je KP recovery, k.s., IČO: 46 404 503, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu: S1568, vo veci uloženia záväzného pokynu, takto
rozhodol
I.
Súd u k l a d á správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku
všeobecnej podstaty vedeného v súpise konkurznej podstaty, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku číslo
159/2018 dňa 17. 08. 2018 ako I. HNUTEĽNÉ VECI pod poradovým číslom 1., Popis hnuteľnej veci - Pracovná
bunda, značka: Fjallraven, súpisová hodnota 230,- Eur, a to predajom hnuteľnej veci formou verejného ponukového
konania.
II.
Správca konkurznej podstaty úpadcu vyhlási verejné ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci, a to
formou zverejnenia oznamu o realizácii verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
III.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 3 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, na zaplatenie kúpnej ceny vyzve správca záujemcu, ktorý ponúkne
za predmet speňažovania najvyššiu kúpnu cenu.
IV.
Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
V.
O výsledkoch jednotlivých ponukových konaní je správca povinný bezodkladne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095113
Spisová značka: 31K/76/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SOLITUS, spol. s r.o., so sídlom Magnezitárska 5, 040 01 Košice, IČO:
36 190 250, uznesením zo dňa 06.08.2019, č.k. 31K/76/2014-511 povolil vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi: Jozef Varga, narodený: 06.07.1960, bytom: Rebná 51, 040 13 Košice namiesto pôvodného veriteľa:
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 v časti postúpenej pohľadávky
vedenej v zozname pohľadávok pod č. 11/1 vo výške 59.360,94 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2019.
Okresný súd Košice I dňa 3.9.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
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K095114
Spisová značka: 27OdK/25/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Priska Bihariová, nar. 14.12.1979,
bytom Dvory nad Žitavou, Juraja Dózsu č. 375/30, ktorého správcom je : Ing. Jana Fülöpová, adresa kancelárie Nitra,
Štefánikova tr. č. 79, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, adresa kancelárie Nitra, Štefánikova tr. č. 79 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 194/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
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 (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K095115
Spisová značka: 1K/18/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FOLEX PREŠOV s.r.o.
v konkurze, so sídlom Mukačevská 9, 080 01 Prešov, IČO: 46 183 388, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so
sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd,
takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.11.2019 o 10:00 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
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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vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095116
Spisová značka: 1K/63/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Orolín, nar.
01.09.1973, bytom Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.11.2019 o 10:20 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095117
Spisová značka: 1K/61/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAUDWERK, a.s. v
konkurze, so sídlom Námestie požiarnikov 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 457 311, správcom ktorého je Mgr. Marián
Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze
veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.11.2019 o 10:40 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095118
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 81 Snina, IČO: 36 456 276, správcom ktorého
je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní
schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.11.2019 o 11:00 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095119
Spisová značka: 1K/11/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Eva Baronová,
nar. 18.02.1962, bytom Veselá 2, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Mgr. Eva Baronová, s miestom
podnikania Veselá 2, 080 01 Prešov, IČO: 35 279 648 správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu
úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 10:00 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095120
Spisová značka: 1K/80/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
LK - ROTEX spol. s
r.o. v konkurze, so sídlom ul. Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník, IČO: 31 655 645, správcom ktorého je
Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní
schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 10:20 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095121
Spisová značka: 1K/43/2009
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BLM GROUP s.r.o. v
konkurze, so sídlom Hlavné námestie 56, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 572 197, správcom ktorého je Mgr. Marián
Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze
veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 10:40 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095122
Spisová značka: 1K/34/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Osacký, nar.
17.09.1972, bytom Továrenská štvrť 1476/57, 059 51 Poprad, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 11:00 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095123
Spisová značka: 1K/31/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Plavec, nar.
06.08.1953, bytom Budovateľská 2850/85, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
I.
úpadcu.

Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu

II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 11:20 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K095124
Spisová značka: 5OdK/409/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Borč, nar. 07.09.1960, trvale
bytom Komenského 17, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom
kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO:
424995000017 v celkovej sume 4.125,93 EUR doručené správcovi dňa 08.07.2019 sa p rihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K095125
Spisová značka: 2OdK/617/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Ferenc, nar. 25.02.1975,
Bodružal 33, 090 05 Bodružal, správcom ktorého je: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská
30, Prešov 080 01, o podaní správcu, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
určuje, že na podanie veriteľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice
042 48, IČO: 36 570 460, v celkovej výške 11,08 EUR doručené správcovi dňa 08.10.2019 sa neprihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K095126
Spisová značka: 2OdK/167/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ema Duždová, nar. 18.03.1964,
Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany, správcom ktorého je: Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066
01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4,
Svidník 08901, IČO: 52732614.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K095127
Spisová značka: 38NcKR/24/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimíra Papajová, nar. 12.6.1978, bytom Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Navrhovateľ Vladimíra Papajová, nar. 12.6.1978, bytom Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica, sa v y z
ý v a , aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 29.5.2015 označené ako
„........Návrh na oddlženie“ , ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 4.6.2015 a je vedené pod sp. zn.
38NcKR/24/2019 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 29.5.2015/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Okresný súd Trenčín dňa 24.10.2019
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JUDr. Hana Hubináková, sudca
K095128
Spisová značka: 38NcKR/23/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/23/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Gabriela Denková, nar. 28.1.1976, bytom Jana Husa 1586/29, Trebišov,

nariaďuje pojednávanie
na deň 15.11.2019 o 10,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
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uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 23.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K095129
Spisová značka: 38K/61/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Miroslav Mihál, nar.11.08.1964, trvale bytom 018 32
Zliechov 354 (pred tým s miestom podnikania C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37 660 438), uznaný
za malý, ktorého správcom je JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1402, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Miroslav Mihál, nar.11.08.1964, trvale bytom 018 32 Zliechov 354 (pred tým s miestom
podnikania C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37 660 438), 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 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 24.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K095130
Spisová značka: 38K/61/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Mihál, nar.11.08.1964, trvale bytom 018 32
Zliechov 354 (pred tým s miestom podnikania C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37 660 438), o návrhu
na povolenie oddlženia takto
rozhodol

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

23

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

Návrh navrhovateľa - dlžníka Miroslav Mihál, nar.11.08.1964, trvale bytom 018 32 Zliechov 354 (pred tým s miestom
podnikania C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37 660 438), na povolenie oddlženia sa vylučuje na
samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 24.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K095131
Spisová značka: 28K/43/2008
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BIZNIS PARTNERS
spol. s r.o. v konkurze so sídlom Námestie slobody 22, Prievidza, IČO 36 313 815, ktorého správcom je Mgr. Martin
Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, uznesením č.k. 28K/43/2008298 zo dňa 27.9.2019 zrušil konkurz pre nedostatok podmienok konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 24.10.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K095132
Spisová značka: 38K/33/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimíra Papajová,
nar. 12.06.1978, bydlisko Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Otília
Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, na návrh
správcu uznesením č. k. 38K/33/2015-284 zo dňa 30.09.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019
Okresný súd Trenčín dňa 24.10.2019
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K095133
Spisová značka: 38K/8/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť GROCERY
Store s. r. o. so sídlom 958 54 Hradište 356, IČO 47 168 544, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť Licitor recovery k. s. so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1388, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi obchodnej spoločnosti Licitor recovery k. s. so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza,
značka správcu S1388 sa priznáva paušálna odmena vo výške 2 760,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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Okresný súd Trenčín dňa 24.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K095134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HMANNI, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 948 658
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/19/2019/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/19/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jarmila Čižmárová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu HMANNI, s.r.o. v likvidácii, IČO:45948658,
Kremnická, 26, 85101 Bratislava týmto zvoláva I. schôdzu konkurzných veriteľov na deň 21.11.2019 o 11,00 hod.,
ktorá sa bude konať v sídle správcu na Mliekárenskej ulici č. 8 v Bratislave s týmto programom: 1/ Otvorenie, 2/
Správa o priebehu konkurzu a o úpadcovom majetku, 3/Voľba veriteľského výboru/zástupcu veriteľov,
4/Rozhodovanie o výmene správcu,5/Rôzne. Schôdze konkurzných veriteľov sa zúčastnia veritelia prihlásených
pohľadávok, za veriteľa - právnickú osobu štatutárny zástupca veriteľa , ktorý predloží výpis z OR nie starší
ako 7 dní a doklad totožnosti , veriteľ- fyzická osoba doklad totožnosti. V prípade ak sa veritelia nechajú na tejto
schôdzi zastupovať predložia okrem uvedených dokladov aj dohodu o plnomocenstve, na ktorej bude podpis
splnomocniteľa úradne overený.
JUDr. Jarmila Čižmárová, správca

K095135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudecová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1057/15, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/6/2017 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/6/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Soňa Hudecová, narodená 19.06.1944, trvale bytom Budovateľská 1057/15,
821 08 Bratislava, št. občan SR, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len " ZKR") zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v
Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo
správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory,
ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Bratislava, dňa 25.10.2019
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka

K095136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközy Leopold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 708 / 15, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1953
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/310/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/310/2019
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 Leopold Šarközy, Ružová
708/15, 900 55 Lozorno, narodený: 25.08.1953, zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.01.2019,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.09.2019, 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 Leopold Šarközy, Ružová 708/15,
900 55 Lozorno, narodený: 25.08.1953, zrušuje.

V Nitre, dňa 25.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K095137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tužinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 42, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1979
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/450/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/450/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka: Marián Tužinský.
nar. 21.09.1979, trvale bytom: Dubová 42, 900 27 Bernolákovo, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň
od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811
04 Bratislava. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 048/285 11 03.

V Bratislave dňa 25.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tužinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 42, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1979
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/450/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/450/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka: Marián Tužinský.
nar. 21.09.1979, trvale bytom: Dubová 42, 900 27 Bernolákovo, týmto v súlade s ustanovením § 167 l ods. 5
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 37OdK/450/2019. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Bratislave dňa 25.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K095139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tužinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 42, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1979
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/450/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/450/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Marián Tužinský. nar. 21.09.1979, trvale bytom: Dubová 42, 900 27 Bernolákovo (ďalej len „Dlžník")
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 37OdK/450/2019-12 zo dňa 14.10.2019,
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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zverejnenom v Obchodnom vestníku č.205/2019 zo dňa 23.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.:
10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Marián Tužinský, born: 21st of September 1979, address: Dubová
42, 900 27 Bernolákovo, Slovak republic, our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Bratislava I, proc. no: 37OdK/450/2019 dated on 14th of October 2019, which was announced in
the Commercial Bulletin No. 205/2019 from 23rd of October 2019, bankruptcy procedure was declared on
the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k. s., Štefanovičova 14, 811 04
Bratislava, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 37OdK/450/2019-12 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to the
Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the
No. 37OdK/450/2019-12 (§ 167l sec. 3 BRA).
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).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (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 claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement 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 lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement 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 is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic 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).
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).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. 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 applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Bratislave dňa 25.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K095140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Possert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1042/24, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/438/2019 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/438/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Possert, nar.: 10.05.1971, trvale bytom:
Lipová 1042/24, 900 23 Viničné, týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu v uvedenej veci je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20,
811 08 Bratislava, v úradných hodinách: Pondelok – Piatok v čase od 09:00 – 15:00 hod. Termín nahliadnutia si
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môžu účastníci konania dohodnúť na telefónnom čísle: 02/555 655 69, alebo na e-mailovej adrese:
martina@mrazova.sk .

V Bratislave dňa, 25.10.2019
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K095141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Possert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1042/24, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/438/2019 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/438/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Possert, nar.: 10.05.1971, trvale bytom:
Lipová 1042/24, 900 23 Viničné týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu
podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za
popretie pohľadávky veriteľov. Účet pre uvedený účel je vedený v Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava, IBAN:
SK89 3100 0000 0040 0101 4904.

V Bratislave dňa 25.10.2019
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty
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K095142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Possert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1042/24, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/438/2019 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/438/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
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„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 37OdK/438/2019-12 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
Pavol Possert, nar.: 10.05.1971, trvale bytom: Lipová 1042/24, 900 23 Viničné, oddlžuje dlžníka tak, že
dlžníka zbavuje všetkých dlhov a za správcu bol ustanovený JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20, Bratislava.
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Pavol Possert,
nar.: 10.05.1971, trvale bytom: Lipová 1042/24, 900 23 Viničné, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Pavol Possert, nar.: 10.05.1971, trvale bytom: Lipová 1042/24, 900 23 Viničné,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava has
been declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 203/2019 dňa 21.10.2019.
This resolution of the District Court Bratislava was Publisher Journal 203/2019 on 21. October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
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4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BaRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BaRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BaRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BaRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí

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

36

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BaRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BaRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BaRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BaRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BaRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BaRA).
16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
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celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BaRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BaRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Martina Mrázová správca úpadcu /trustee of the bankrupt,

K095143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Baďura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 572/4, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/205/2018 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/205/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Igor Baďura, nar. 13.02.1981, Senická 572/4, 906 38 Rohožník, na
základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý tvorí súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaného šetrenia
nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167t ods 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Igor Baďura, nar. 13.02.1981, Senická
572/4, 906 38 Rohožník, zrušuje.
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JUDr. Eduard Veterník, správca

K095144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2678/28, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/451/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína KURUCOVÁ, Blagoevova 2678/28,
85104 Bratislava oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 41 821 08 Bratislava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0908 417 466, e-mailom: hanackova@akparagraf.sk
JUDr. Darina Hanáčková, správca

K095145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2678/28, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/451/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/451/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati" (fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Katarína KURUCOVÁ,nar. 06.10.1986, bytom Blagoevova 2678/28, 851 04 Bratislava (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že dňa 14.10.2019 bol na majetok Dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
37OdK/451/2019-12 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 205/2019 zo dňa 23.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Darina Hanáčková, správca, so sídlom správcovskej kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1905 (ďalej aj len ako „Správca“). Spisová značka súdneho
spisu: 37OdK/451/2019 S 1905 Sídlo správcu: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava 1
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Katarína KURUCOVÁ, born on 06.10.1986, with permanent address at Blagoevova 2678/28,
851 04 Bratislava (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Batislava I of 14.10.2019, ref. No. 37OdK/451/2019-12, published in the Commercial report No. 205/2019
of 23.10.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Darina Hanáčková, trustee, with its Office at
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, ref. No. of truste S 1905 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)

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

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)

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

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).

Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

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

V Bratislave, dňa 25.10.2019
In Bratislava, on 25.10.2019
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JUDr. Darina Hanáčková, správca dlžníka
JUDr. Darina Hanáčková, truste of the bankrupt

K095146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2678/28, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/451/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/451/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka JUDr. Darina HANÁČKOVÁ, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína KURUCOVÁ ,
Blagoevova 2678/28, 85104 Bratislava, zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa.
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 môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK66 0900 0000 0001 7840 6550

Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz KURUCOVA
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K095147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Habo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 2487/32, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/269/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/269/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K095148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Habo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 2487/32, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/269/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/269/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 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.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K095149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Manica Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanská ulica 37 / 21, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1986
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/48/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/48/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Manica, nar. 04.12.1986, trvale bytom
Slovanská 37/21, 935 21 Tlmače Lipník, týmto oznamuje, že vylučuje majetok:
Majetok - nehnuteľnosti

Zápis do súpisu

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

1

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obec Šíd,
katastrálne územie Šíd, zapísané na liste vlastníctva č. 308
v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedené
Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, parcely 1/1
registra "C" KN, parcelné číslo 177, druh pozemku - záhrada
o výmere 733 m2, parcelné číslo 181, druh pozemku záhrada o výmere 419 m2

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku
stanovená vl
astným odhadom
správcu v EUR

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

09.05.2019

§ 167h ZKR 2 500 €

SPOLU

2 500,00 €

(ďalej len „Majetok“),
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 91/2019 dňa
14.05.2019.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku zo súpisu:
Správca speňažoval Majetok dlžníka v súlade s ust. § 167p v spojení s ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), pričom vyhlásil tri (3) kolá ponukového konania. Po vyhodnotení cenových ponúk v každom kole
ponukového konania správca dospel k záveru, že ponúknuté kúpne ceny za Majetok dlžníka sú vzhľadom na
súpisovú hodnotu Majetku zjavne neprimerané. Správca konajúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotil ponukové
konania ako neúspešné. Takýto Majetok nie je speňažiteľný, náklady ďalšieho speňaženia by presiahli výťažok
možného speňaženia a preto správca Majetok dlžníka s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ZKR zo súpisu
vylučuje.
Po vylúčení tejto súpisovej zložky majetku sa v konkurznej podstate nenachádza žiadny majetok.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K095150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Manica Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanská ulica 37 / 21, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1986
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/48/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Ivan Manica, nar. 04.12.1986, trvale bytom Slovanská 37/21, 935 21
Tlmače Lipník týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, ktorý by bolo
možné speňažiť, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka Ivan Manica, nar. 04.12.1986, trvale bytom Slovanská 37/21, 935 21 Tlmače Lipník, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K095151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Hrotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 1, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2017 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene súpisovej hodnoty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 8K/28/2017 zo dňa 20.10.2017 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu úpadcu Richard Hrotko, nar.
04.04.1977, trvalý pobyt: Krásnohorská 1, 851 07 Bratislava.
Úpadca je evidovaný v katastri nehnuteľností ako podielový spoluvlastník nehnuteľnosti:
- byt č. 4 na Vajanského nábreží 17 v Bratislave, evidovaný na LV č. 6257, k. ú. Staré mesto, prislúchajúci
spoluvlastnícky podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo veľkosti 62/10000,
spoluvlastnícky podiel úpadcu k bytu je vo veľkosti 1/30 k celku,
- pozemky zastavané bytovým domom evidované na LV. č. 6258, k. ú. Staré mesto, spoluvlastnícky podiel
úpadcu k pozemkom je vo veľkosti 62/300000.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV 163/2017 dňa 24.08.2017.
Správca s ohľadom na stanovenie hodnoty vyššie uvedených nehnuteľností ako majetku podliehajúceho konkurzu
znaleckým posudkom s poukazom na ustanovenie § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v znení neskorších predpisov oznamuje zmenu súpisovej hodnoty
nehnuteľností zapísaných do všeobecnej podstaty úpadcu nasledovne:
typ
súpisová
por. súpis.
hodnota
číslo zložky popis súpisovej zložky
(EUR)
Byt Vajanského nábrežie 17, Bratislava, Slovenská republika, evidovaný na LV č. 6257, k. ú. Staré Mesto
spolu s pozemkom evidovaným na LV č. 6258, k. ú. Staré Mesto, Číslo parcely na ktorej stavba stojí:
parcely registra C parc. č. 217/1 o výmere 3981 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č.
6257) parc. č. 215 o výmere 176 m2, druh pozemku: záhrady, parc. č. 217/1 o výmere 3981 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 217/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, parc. č. 217/4 o výmere 476 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 217/5 o
výmere 345 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 217/6 o výmere 113 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 217/7 o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria (LV č. 6258 pozemok) Číslo bytu: 4 Číslo LV: 6257, 6258, Poschodie: 1. Vchod: 17, Súpisné
číslo: 59,93, Obec: Bratislava, Ulica: Vajanského nábrežie, Štát: SVK, Podiel na spoločných častiach a
1
byt
zariadeniach: 62/10000, Podiel na pozemku: 62/300000, Druh nehnuteľnosti: Byty, PSČ: 81102
5900,00

JUDr. Marek Letkovský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Simons
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1976
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/270/2019 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/270/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

2

Pohľadávka z účtu

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

EUR

85,91 €

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
20563652/7930
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava

1st restructuring, k.s.

K095153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlézová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvažská 15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/311/2019 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/311/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por.
č.
1.
2.

Typ
majetku
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota [EUR]

MV Chrysler Grand
100.00
Voyager GS/YN5B/ACL
MV Chrysler Grand
100.00
Voyager RG CB1R

Výrobné číslo

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby

1C4GYN5B8VU138397 nepojazdné Nie

Nie

1C8GCB1R62U527226 nepojazdné Nie

Nie

K095154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Fichtlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ BA Peržalka Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK4362019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK4362019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Lívia Fichtlová, nar. 30.1.1964, bytom Miestny úrad Bratislava
Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava. konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I,
37OdK436/2019, zo dňa 13.9.2019, zverejnené v OV 203/2019, zo dňa 21.10.2019, týmto oznamuje veriteľom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podľa § 32 ods.7 písm. b/ ZKR, ktorí uplatnia právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, v súlade s § 32 ods. 2
ZKR, že preddavok, podľa § 32 ods. 17 ZKR, sú povinný zložiť na účet v peňažnom ústave, CSOB a.s., IBAN
SK30 7500 0000 0009 0206 9533, s variabilným číslom 374362019.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K095155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Fichtlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ BA Peržalka Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK4362019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK4362019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Lívia Fichtlová, nar. 30.1.1964, bytom Miestny úrad Bratislava
Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava, konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I,
37OdK436/2019, zo dňa 13.9.2019, zverejnené v OV 203/2019, zo dňa 21.10.2019, týmto oznamuje úradné
hodiny pre nahliadanie do správcovského spisu, ktoré sú pondelok až piatok od 7.00h do 13.00h, v sídle
kancelárie správcu.

JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K095156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulíková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľačany 194, 920 64 Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1987
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/200/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/200/2019
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: Lenka
Paulíková, Kľačany 194/-, 920 64 Kľačany, IČO: 48078590 /r.č.: / nar.: 29.08.1987 (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 Lenka Paulíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlocký Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 2300 / 36, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/223/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/223/2019
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 Trnava dňa 19.07.2019, sp. zn. 36OdK/223/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 142/2019 zo dňa 25.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Hlocký, nar.
04.10.1975, Nádražná 2300/36, 909 01 Skalica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
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 Jozef Hlocký, nar. 04.10.1975, Nádražná
2300/36, 909 01 Skalica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095158
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:
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: Kristína
Danisová, Tonkovce 657/-, 930 38 Nový Život, IČO: /r.č.: / nar.: 01.07.1991 (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 Kristína Danisová

K095159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z IX. zasadnutia veriteľského výboru
v súlade s § 38 ods. 6 zákona
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")

Úpadca:

First Montana Technology, s.r.o.

Sídlo:

Naftárska 986, 908 45 Gbely

IČO:

45 912 271

č.

7/2005

Z.

z.

o

konkurze

a

reštrukturalizácii

Spisová značka: 36K/42/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca: JUDr. Miroslav Michalička

Súd: Okrasný súd Trnava

Miesto konania: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava, Lazaretská 25, Bratislava

Dátum a čas konania: 27.03.2019 o 10:00 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu správcovi o stanovenie najnižšieho podania pre konanie
opakovanej dražby majetku úpadcu First Montana Technology, s.r.o. v konkurze preradeného do všeobecnej
podstaty úpadcu, a.s. per rollam
3. Záver

Prítomní:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave — predseda W
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. ČSOB Leasing, a.s.

1. Otvorenie

Predseda veriteľského výboru Sociálna poisťovňa otvoril zasadnutie veriteľského výboru o 10:00 hod a privítal
prítomných členov veriteľského výboru. členovia veriteľského výboru hlasovali per rollam doručením písomného
hlasovania predsedovi veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, čím sa považujú za prítomných členov
veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného konštatoval, že sú prítomní všetci
členovia veriteľského výboru, a teda veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.

2. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania majetku úpadcu

Správca žiadosťou zo dňa 28.02.2019, požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu o stanovenie
najnižšieho podania pre konanie opakovanej dražby majetku úpadcu First Montana Technology, s.r.o. v konkurze
preradeného do všeobecnej podstaty úpadcu. ide o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 192 pre katastrálne územie
Gbely a zverejnené v Obchodnom vestníku Č. 40/2019 dňa 26.02.2019, pod súpis. zložkou 1 až 17.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie sa uskutočnilo per rollam — písomne na základe stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru,
pričom jednotlivé stanoviská tvoria súčasť zápisnice.

Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 36K/42/2015 vyhlásenom na majetok úpadcu First Montana
Technology s.r.o. so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45 912 271, udeľuje správcovi JUDr. Miroslav
Michalička súhlas so speňažením všetkých nehnuteľností zapísaných na LV č. 192 pre katastrálne územie Gbely,
okres Skalica (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2019 dňa 26.02.2019 súpisové zložky majetku č. 1-17),
ktoré sú zaradené do všeobecnej podstaty majetku úpadcu za podmienok zníženia najnižšieho podania pre
opakované kolo dražby dotknutého majetku na 70 % hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, s možnosťou
zníženia hodnoty najnižšieho podaná počas konania dražby až na 50 % hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom."

4. Záver

Deviate zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10:45 hod. jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich
účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého Uznesenia zákonným
spôsobom v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 27.03.2019

Zápisnicu spísal:

................................. .................................................

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava
predseda veriteľského výboru

K095160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely

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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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z XI. zasadnutia veriteľského výboru
v súlade s § 38 ods. 6 zákona
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")

Úpadca:

First Montana Technology, s.r.o.

Sídlo:

Naftárska 986, 908 45 Gbely

IČO:

45 912 271

č.

7/2005

Z.

z.

o

konkurze

a

reštrukturalizácii

Spisová značka: 36K/42/2015

Správca: JUDr. Miroslav Michalička

Súd: Okrasný súd Trnava

Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

Dátum a čas konania: 6.9.2019 o 10:00 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu správcovi o stanovenie najnižšieho podania pre konanie II.
opakovanej dražby majetku úpadcu First Montana Technology, s.r.o. v konkurze preradeného do všeobecnej
podstaty úpadcu, a.s. per rollam
3. Hlasovanie o návrhu čiastkového rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu First Montana Technology, s.r.o. v
konkurze per rollam
4. Záver

Prítomní:
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. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zastúpená na základe splnomocnenia Slovenská konsolidačná, a.s.
— predseda W
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. ČSOB Leasing, a.s.

1. Otvorenie

Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru o 10:00 hod a privítal prítomných členov
veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru hlasovali per rollam doručením písomného hlasovania
predsedovi veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, čím sa považujú za prítomných členov veriteľského
výboru. Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného konštatoval, že sú prítomní všetci členovia
veriteľského výboru, a teda veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.

2. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania majetku úpadcu

Správca žiadosťou zo dňa 24.05.2019, požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu o stanovenie
najnižšieho podania pre konanie opakovanej dražby majetku úpadcu First Montana Technology, s.r.o. v konkurze
preradeného do všeobecnej podstaty úpadcu. ide o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 192 pre katastrálne územie
Gbely a zverejnené v Obchodnom vestníku Č. 40/2019 dňa 26.02.2019, pod súpis. zložkou 1 až 17.

Hlasovanie sa uskutočnilo per rollam — písomne na základe stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru,
pričom jednotlivé stanoviská tvoria súčasť zápisnice.

Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 36K/42/2015 vyhlásenom na majetok úpadcu First Montana
Technology s.r.o. so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45 912 271, udeľuje správcovi JUDr. Miroslav
Michalička súhlas so speňažením všetkých nehnuteľností zapísaných na LV č. 192 pre katastrálne územie Gbely,
okres Skalica (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2019 dňa 26.02.2019 súpisové zložky majetku č. 1-17),
ktoré sú zaradené do všeobecnej podstaty majetku úpadcu za podmienok zníženia najnižšieho podania pre
opakované kolo dražby dotknutého majetku na 50 % hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, s možnosťou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zníženia hodnoty najnižšieho podaná počas konania dražby až na 30 % hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom."

3. Hlasovanie o návrhu čiastkového rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu First Montana Technology, s.r.o.
v konkurze per rollam

Správca žiadosťou zo dňa 30.07.2019, požiadal veriteľský výbor o schválenie návrhu čiastkového rozvrhu
všeobecnej podstaty úpadcu First Montana Technology, s.r.o. v konkurze. Hlasovanie sa uskutočnilo per rollam —
písomné na základe stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru, pričom jednotlivé stanoviska tvoria súčasť
zápisnice

Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie: „Veriteľský výbor v konkurznom
konaní sp. zn. 36K/42/2015 vyhlásenom na majetok úpadcu First Montana Technology s.r.o. so sídlom Naftárska
986, 908 45 Gbely, IČO: 45 912 271, udeľuje správcovi JUDr. Miroslav Michalička súhlas s návrhom čiastkového
rozvrhu všeobecnej podstaty."

4. Záver

Jedenáste zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10:45 hod. jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich
účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého Uznesenia zákonným
spôsobom v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 06.09.2019

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

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava
zastúpená splnomocnenom Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru

K095161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu First Montana Technology s. r. o. v konkurze, so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45
912 271, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyzýva veriteľov zistených pohľadávok pre oznámenie čísla účtu pre
úhradu výťažku z čiastočného rozvrhu všeobencje podstaty úpadcu. Oznámenia je možné zasielať:
poštou na adresu kanclárie správcu: JUDr. Miroslav Michalička, správca, Halenárska 18, 917 01 Trnava,
elektornicky na email: office@michalicka.sk,
elektroncky cez portály verejnej správy č. schránky: E0006172426.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K095162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Vizvári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 767/4, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.6.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/232/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/232/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Marcela Vizvári nar. 14.06.1980, trvale bytom SNP 767/4, 925 22 Veľký Úľany, týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.11.2018 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z osobnej výpovede dlžníka zo dňa 05.08.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že

sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 2 ZKR, pretože sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil
žiaden veriteľ.

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 Marcela Vizvári nar. 14.06.1980, trvale
bytom SNP 767/4, 925 22 Veľký Úľany, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K095163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 269 727
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa zo dňa 01.10.2019 a veriteľského výboru zo dňa 27.09.2019, ktorými zabezpečený veriteľ
a veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Bodet & Horst mattress ticking
Verwaltungs s.r.o., so sídlom J.Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, IČO: 36 269 727 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 ponukové konanie 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 podnik 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 (pre poriadok sa poznamenáva, že podnik sa počas konkurzného konania neprevádzkoval),
c) majetok patriaci k časti podniku úpadcu tvorí súbor nehnuteľných vecí, a to súpisové zložky č. 1-22 zapísané v
súpise oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 186/2018 zo dňa 26.09.2018 pod položkou
K072192, a súpisová zložka č. 1 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788, ktoré nehnueľnosti sú bližšie špecifikované ako:
LV č. 78, vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1225 m2, parc. č. 446/2
stavba-vodojem, postavená na parc. č. 446/2
LV č. 2535, vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 322 m2, parc. č. 2516/32
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2619 m2, parc. č. 2618
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 203 m2, parc. č. 2620
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13158 m2, parc. č. 2621/2
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 194 m2, parc. č. 2621/3
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 220 m2, parc. č. 2621/4
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 367 m2, parc. č. 2621/5
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 44 m2, parc. č. 2621/6
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1242 m2, parc. č. 2621/7
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 9819 m2, parc. č. 2624
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 892 m2, parc. č. 10438/5
stavba-výrobná hala, postavená na parc. č. 2624
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stavba-štrbinová nádrž, postavená na parc. č. 2516/32
stavba-strojovňa, postavená na parc. č. 2618
stavba-regulačná stanica plynu, postavená na parc. č. 2620
stavba-vyrovnávacia nádrž, postavená na parc. č. 2621/3
stavba-čerpacia nádrž, postavená na parc. č. 2621/4
stavba-vyrovnávacia nádrž, postavená na parc. č. 2621/5
stavba-nádrže reaktorov, postavená na parc. č. 2621/6
stavba-žľab, postavená na parc. č. 10438/5
stavba-sklad materiálov, postavená na parc. č. 2621/7
ďalej súbor hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 37, 50, 85 zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788:
·
·
·

kotoľna
7 ks paletového regálu
2 regálového bunkového systému

zapísaných v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 315-321 zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080789:
·
·
·
·
·
·
·

2ks regál 2300x1300x600
regál do showroomu
3 ks variabilného regálu
regálová zostava s posuvnými dverami
regálový skladovací systém
regálová skladovací systém SB 1000x3000
regálový systém v sklade PILOTELLI

a zapísanú v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 44 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2018 zo dňa
26.09.2018 pod položkou K072193:
·

nákladný výťah NHKV 1500

ktorý súbor nehnuteľností spolu so súborom hnuteľných vecí tvoria podnik spoločne so zmluvnými vzťahmi, príp. s
pohľadávkami z predmetných zmlúv, a to:
·

zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (Slovenská ochranná spoločnosť s.r.o.) zo dňa 25.07.2018

so záväzkami z pracovnoprávnych pomerov (podľa § 480 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a to:
-

pracovná zmluva (E.M.) zo dňa 01.10.2018

-

Dohoda o vykonaní práce (Ľ.S.) zo dňa 08.07.2019

-

Dohoda o vykonaní práce (P.Ž.) zo dňa 08.07.2019

-

Dohoda o vykonaní práce (Š.J.) zo dňa 08.07.2019

a s pohľadávkami, ktoré vznikli v spojitosti s časťou podnikom a existenciou zmluvných vzťahov spojených
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

60

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

s časťou podniku (momentálne nie sú evidované žiadne pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré by mohli prejsť na
kupujúceho), právami a inými majetkovými hodnotami (súčasťou časti podniku nie sú žiadne súdne spory).
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
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 300,00 EUR + DPH, ktorý uhradí
k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č. SK50 1111 0000 0011 0443 1125 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, SWIFT/BIC: UNCRSKBX za každý jednotlivý
výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č.
1), ktorý bude predmetom odplatného prevodu podniku, so Zmluvným prehľadom, Zoznamom súdnych a iných
sporov, Zoznamom pohľadávok úpadcu, ktoré vznikli v spojitosti s podnikom a existenciou nájomných zmluvných
vzťahov spojených s podnikom, 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 spravca@triple.sk, prípadne telefonicky na tel. č.
+421 911 553 421.
c) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne, doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu: Hlavná č.
6, 927 01 Šaľa, Slovakia, e-mailom alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu, s označením
„PONUKA – 36K/6/2018“ alebo „OFFER – 36K/6/2018“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 20. deň do 14.00
hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 20. deň pripadne
na deň pracovného voľna za 20. 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, 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 časti podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť, ak nie je ďalej uvedené inak.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 písm.
a) a zaplatením a pripísaním sumy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj časti podniku, ako finančnej
zábezpeky, pričom táto suma musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu IBAN č. SK50 1111 0000 0011 0443
1125 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, SWIFT/BIC:
UNCRSKBX, najneskôr v deň podania ponuky.
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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 - ,,ČASŤ PODNIKU ÚPADCU Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs 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 časti podniku zahŕňa súbor
vlastníckych práv k veciam, iných práv a iných majetkových hodnôt, práv vyplývajúcich z priemyselného alebo
iného duševného vlastníctva ako aj práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, teda všetkých súpisových
zložiek majetku uvedených v súpise majetku všeobecnej a oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku, podľa stavu ku dňu zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to
bez ohľadu na prípadné vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku, zníženie výšky peňažných
pohľadávok dobrovoľnou úhradou dlžníkom úpadcu, prípadne zníženie výšky pohľadávok z účtu z dôvodu ich
použitia na priebežné uhrádzanie pohľadávok proti podstate
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní finančnej zábezpeky vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj časti podniku na
účet IBAN č. SK50 1111 0000 0011 0443 1125 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, SWIFT/BIC: UNCRSKBX.
f) doklad o uhradení nenávratného poplatku vo výške 300,- EUR + DPH
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, pričom podpis záujemcu musí byť úradne osvedčený
h) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
2.4 V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne
overené plnomocenstvo.
2.5 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.)
2.6 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 predkladanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných
podmienkach ponukového konania, a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode
ponúk je správca oprávnený vyzvať dotknutých záujemcov na zvýšenie nimi ponúknutej kúpnej ceny.
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3.3 Predložené ponuky podliehajú schvaľovaniu zabezpečeného veriteľa.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 15 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania, schváleného zabezpečeným veriteľom, správca vyzve na
uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 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.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
za predaj časti podniku najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom (po súhlase zabezpečeného veriteľa) ako víťazný
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto
záujemcovi vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj časti podniku. Správca je oprávnený započítať na
pokutu podľa tohto odseku finančnú zábezpeku zloženú záujemcom podľa bodu 2.3 podmienok verejného
ponukového konania a uzavretej Dohody o zmluvnej pokute.
3.8 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky z dôvodu ich neprimeranosti
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail: spravca@triple.sk
V Šali, 24.10.2019
Mgr. Marcela Turasová, správca

K095164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Méri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potônske Lúky 1, 930 52 Potônske Lúky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.4.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/215/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/215/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Zuzana Méri, nar. 04.04.1989, trvale bytom 930 52 Potônske Lúky týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 15.02.2019 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej výpovede
dlžnika zo dňa 05.08.2019 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f 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 Zuzana Méri, nar. 04.04.1989, trvale bytom
930 52 Potônske Lúky , zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K095165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 618, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.8.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/261/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/261/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Monika Kotlárová, nar. 15.08.1971, trvale bytom 925 62 Váhovce 618 týmto oznamuje, že
podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 05.02.2019 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej
výpovede dlžnika zo dňa 06.09.2019 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 Monika Kotlárová, nar. 15.08.1971, trvale
bytom 925 62 Váhovce 618, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., 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

64

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

K095166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1431/53, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.7.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/236/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/236/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Štefan Kováč nar. 26.07.1983, trvale bytom Mierová 1431/53, 924 01 Galanta týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.11.2018 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
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 Štefan Kováč nar. 26.07.1983, trvale bytom Mierová
1431/53, 924 01 Galanta, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K095167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
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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Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Veronika
Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom Poronda 643/11, Zavar, v konkurznom konaní vedenom pod sp.zn. 23K
41/2016 týmto zverejňujem

PONUKOVÉ KONANIE: 6.KOLO

V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v spojení s ust. § 83 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte
len „ZKR/ správca úpadcu úpadcu Veronika Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom Poronda 643/11, Zavar, v
konkurznom konaní vedenom pod sp.zn. 23K 41/2016, Mgr. Ondrej Bartošovič, ponúka v zmysle ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné majetkovú hodnotu
1.

Peňažná pohľadávka

Vo výške 1 500, 00 € s prísl. Pohľadávka právoplatne priznaná platobným rozkazom OS Trnava, sp.zn.
33C/35/20171 dlžník Tomáš Razim v sume 1 500 €.
Najnižšia ponuková cena 300 €

1.

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 780 119.

2.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote desať (10) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku podávali záväzné ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po
uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
3.
Záujemca musí doručiť ponuku na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz Žitňáková Veronika., verejné ponukové konanie/predmet ponukového konania/-NEOTVÁRÁŤ.
4.

Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať.

5.
Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% ponukovej hodnoty
majetku, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, identifikačné údaje záujemcu - kupujúceho,
spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
6.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky v lehote do 7 dní po skončení lehoty na predkladanie ponúk
a vyhotoví o tom zápisnicu. Správca predkladá všetky doručené ponuky spĺňajúce podmienky ponukového
konania na schválenie zástupcovi veriteľov úpadcu.
7.
Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku všeobecnej podstaty podlieha
oznámeniu a schváleniu zástupcom veriteľov úpadcu.
8.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10)
kalendárnych dní odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že
podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy na bankový účet v UniCredit Bank, a.s. číslo účtu: IBAN SK46 1111 0000 0011 7368 3086
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú
kúpnu cenu, je zástupca veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou
najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čižlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hortobáďska 162/73, 930 12 Ohrady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/267/2019 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/267/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.08.2019, č.k. 28OdK/267/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jozef Čižlák, nar. 07.11.1977, bytom Hortobáďska 162/73, 930 12 Ohrady.
Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.08.2019, č.k. 28OdK/267/2019, ustanovil súd do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) Mgr. Ondreja Bartošoviča, správcu so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, značka správcu S 1748. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
160/2019 zo dňa 20.08.2019.
Ako správca konkurznej podstaty Jozef Čižlák, nar. 07.11.1977, bytom Hortobáďska 162/73, 930 12 Ohrady v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že
podľa Zoznamu majetku dlžníka, vyhlásenia úpadcu, a vlastných zistení správcu, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Čižlák, nar. 07.11.1977, bytom
Hortobáďska 162/73, 930 12 Ohrady, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/267/2019 zrušuje
a končí.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K095169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanicsová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Forrád 885/13, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/289/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/289/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Anikó Ivanicsová, narodená
07.06.1959, trvale bytom Veľký Forrád 885/13, 930 25 Vrakúň, podnikajúceho pod obchodným menom
Anikó Ivanicsová, IČO: 40 022 498, s miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 47/24, 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 25.10.2019 nebol zistený žiadny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 25.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K095170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanicsová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Forrád 885/13, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/289/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/289/2019
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
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Anikó Ivanicsová, narodená
07.06.1959, trvale bytom Veľký Forrád 885/13, 930 25 Vrakúň, podnikajúceho pod obchodným menom
Anikó Ivanicsová, IČO: 40 022 498, s miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 47/24, zistil, že
podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 26.06.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a
písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 22.10.2019 dlžník je vlastníkom iba majetku nepatrnej hodnoty.
Na základe týchto skutočností, po tom, 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 Anikó Ivanicsová, narodená 07.06.1959,
trvale bytom Veľký Forrád 885/13, 930 25 Vrakúň, podnikajúceho pod obchodným menom Anikó
Ivanicsová, IČO: 40 022 498, s miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 47/24, zrušuje.

V Trnave, 25.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K095171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Zachej - PENZION ZACHEJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J.Alexyho 33 / 5037, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 753 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2014 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Peter Sopko, Paulínska 24, Trnava, značka správcu: S98, správca úpadcu Oto Zachej – PENZION
ZACHEJ, s miestom podnikania Cesta J.Alexyho 5037/33, 921 01 Banka, IČO: 40 753 832, v zmysle § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvolávam na vlastný podnet schôdzu veriteľov na deň
27.11.2019 so začiatkom o 10.00 hod v sídle kancelárie správcu na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave, 1. poschodie.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozhodovanie o výmene správcu
3. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť
na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

K095172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Polakovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Nerudova 6032 / 14, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/299/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/299/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/299/2019 zo dňa 3.09.2019 bol vyhlásený konkurz
majetok dlžníka: Beáta Polakovičová, narodená 25.09.1965, trvale bytom Ulica Nerudova 6032/14, 917
Trnava. Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25OdK/299/2019 zo dňa 3.09.2019 ustanovil
funkcie správcu úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927
Šaľa-Veča, značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku
173/2019 zo dňa 09.09.2019.

na
02
do
05
č.

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Beáta Polakovičová, narodená 25.09.1965, trvale bytom Ulica
Nerudova 6032/14, 917 02 Trnava, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného
zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka, ktorý sa 18.09.2019 dostavil do kancelárie správcu. Správca zistil, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho postihnuteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Beáta Polakovičová, narodená 25.09.1965, trvale
bytom Ulica Nerudova 6032/14, 917 02 Trnava, zrušuje.
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K095173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Bartakovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 164, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2019
Druh podania:
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 súboru nehnuteľného majetku.
Názov
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Druh pozemku *
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA

Názov
Výmera
Lokalita
Kód
Číslo listu
Číslo
Obec
PSČ
katastrálneho
[m2]
(kód)
štátu *
vlastníctva parcely
územia
960
SVK Nové Topoľníky 2019
1691
525
SVK Trstice
4269
1264
567
SVK Trstice
4269
1265
36132
SVK Trstice
3061
2316
5349
SVK Trstice
3061
2315/2
1183
SVK Trstice
3061
2315/1
130
SVK Trstice
3061
2314/102
15544
SVK Trstice
3061
2314/2
375
SVK Trstice
3061
2313/102
128829
SVK Trstice
3061
2313/101
49957
SVK Trstice
3061
2313//27
395
SVK Trstice
3061
2313/2
2828556
SVK Trstice
3061
2313/1
7495
SVK Trstice
2405
1281
414
SVK Trstice
2386
750/7
10226
SVK Trstice
2385
1266
3388
SVK Trstice
2385
3231
2270
SVK Trstice
2388
3226
32
SVK Trstice
2387
1282
277
SVK Trstice
2387
1283
762
SVK Trstice
2390
4628
8898
SVK Trstice
4211
1871
6888
SVK Trstice
4211
2760
8146
SVK Trstice
4211
2761
4625
SVK Trstice
4211
3227
6075
SVK Trstice
4211
3698
16588
SVK Trstice
4211
4106
9736
SVK Trstice
1520
1870
1759
SVK Trstice
4214
1440
539
SVK Trstice
4214
1441/1
809
SVK Trstice
4214
1441/2
3917
SVK Trstice
4214
1442/1
5877
SVK Trstice
4214
1442/2
83
SVK Trstice
4214
1712/1
126
SVK Trstice
4214
1712/2
4039
SVK Trstice
4214
1713/1
6057
SVK Trstice
4214
1713/2
4086
SVK Trstice
4214
3768
730
SVK Trstice
4214
3773
4014
SVK Trstice
4214
3949/1

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu
244/960
616/56448
616/56448
402/7877632
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
462/56448
462/28224
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/75264
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
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6017
14049
4845
11139
4960
3877
8600
1133
313
317
198
15743
12470
13570
716
568
414
773
536
5161
5679
2608
1737
1399
4057
1180
1377
6013
5467
4478
5718
784
216
327

SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
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4214
4214
4215
4215
2389
2389
3085
1591
4203
4203
4203
4203
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
1835
1835
1835
1835
2278
2278
2278

3949/2
3950
3694
4111
1868
1869
2903
4632
1277
1278
1279
1280
1439
1715
1716
2285
2286
2287
2288/1
2905
2906/1
2907
3149/3
3150
3151
3769
3770/1
1877
1878
2752
2753
4710
4711/1
4711/2

30954/6322176
30954/6322176
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
30954/6322176
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176

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 „Silvester Bartakovics –
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.10.2019

K095174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petríková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1378 / 36, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/24/2019 S1746-28
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/24/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Jana Petríková, nar. 15.05.1981, Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica, týmto zverejňuje súpisové
zložky majetku úpadcu:

1. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 2904 trvalý trávny porast o výmere 493 m2, spoluvlastnícky podiel 4/9, zapísaná
na LV č. 5116, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 29,82 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

2. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 3888 trvalý trávny porast o výmere 971 m2, spoluvlastnícky podiel 47/240,
zapísaná na LV č. 5398, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 25,88 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

3. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 10865 trvalý trávny porast o výmere 1212 m2, spoluvlastnícky podiel 47/240,
zapísaná na LV č. 5398, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 32,30 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
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Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

4. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 4524/164 lesný pozemok o výmere 924 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3,
zapísaná na LV č. 5571, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 41,92 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

5. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 11186 lesný pozemok o výmere 1410 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, zapísaná
na LV č. 5571, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 63,97 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

6. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 11496 trvalý trávny porast o výmere 917 m2, spoluvlastnícky podiel 7/36,
zapísaná na LV č. 6710, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 24,27 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

7. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 11676 orná pôda o výmere 1899 m2, spoluvlastnícky podiel 1/2, zapísaná na
LV č. 6731, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 295,01 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

8. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 11849 orná pôda o výmere 198 m2, spoluvlastnícky podiel 1/2, zapísaná na LV
č. 6743, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 30,76 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

9. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 14868 orná pôda o výmere 1669 m2, spoluvlastnícky podiel 1/2, zapísaná na
LV č. 6743, kat. úz. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 259,28 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 12.05.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračko st. Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliána 6014/33, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/81/2019 S1746-29
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/81/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Milan Oračko, nar. 28.11.1955, bytom Ulica generála Goliana 6014/33, 917 02 Trnava,
účastníkom konania oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903
802 222, prípadne e-mailom na adrese office@comerset.sk.
V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračko st. Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliána 6014/33, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/81/2019 S1746-33
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/81/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Milan Oračko, nar. 28.11.1955, bytom Ulica generála Goliana 6014/33, 917 02 Trnava, týmto
zverejňuje súpisové zložky majetku úpadcu:

1. Pohľadávka z účtu v banke
Banka, č. účtu: Poštová banka, a.s., č. ú. SK22 6500 0000 0000 9497 7508
Zostatok: 187,40 €
Súpisová hodnota: 187,40 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 16.06.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

2. Peňažná pohľadávka vo výške 27,- €
Príjem dlžníka zo starobného dôchodku za mesiac apríl 2019 v rozsahu, v akom podlieha konkurzu
Dlžník: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Súpisová hodnota: 27,- €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 16.06.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščasnovičová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2019 S1746-40
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Veronika Ščasnovičová, nar. 15.04.1988, bytom Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava, týmto
podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.

Veriteľ

Adresa

IČO

Výška pohľadávky (€)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10
11
12
13
14

R Collectors s.r.o.
R Collectors s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
Mýtna 48, 811 07 Bratislava

Deň vydania: 30.10.2019
50 094
50 094
37 927
37 927
37 927

297
297
795
795
795

731,73
1325,42
1299,69
2137,27
1955,56

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černá Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 488 / 20, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/117/2019 S1746-35
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/117/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Andrea Černá, nar. 14.10.1971, bytom Nádražná 488/20, 920 41 Leopoldov, týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č. Veriteľ
3
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

Adresa
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

IČO
00 215 759

Výška pohľadávky (€)
100

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mozartova 12, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/137/2019 S1746-36
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/137/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Dana Poláková, nar. 21.04.1969, bytom Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava, týmto v zmysle
§167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Bakó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ádorská ulica 740 / 1, 930 12 Ohrady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1970
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/244/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.07.2019 sp. zn.: 36OdK/244/2019 zverejneným v OV č. 149/2019
zo dňa 05.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. František Bakó, narodený 25.09.1970, trvale
bytom Ádorská ulica 740/1, 930 12 Ohrady, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde
Trnava, pod sp. zn.: 36OdK/244/2019 a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s.,
so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 27.10.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 195/2019 zverejnená dňa 09.10.2019) správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. František
Bakó, narodený 25.09.1970, trvale bytom Ádorská ulica 740/1, 930 12 Ohrady, štátny občan SR sa KONČÍ,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 27.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca
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K095181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaslovské Bohunice 0, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2018 S1746-32
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Martin Pecho, nar. 03.11.1996, bytom Šidunky 253/50, 919 30 Jaslovské Bohunice, týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
17

Veriteľ
SMSCREDITS s.r.o.

Adresa
Dlhá 95C, 010 09 Žilina

IČO
44769911

Výška pohľadávky (€)
129,79

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščasnovičová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2019 S1746-42
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dlžníka Veronika Ščasnovičová, nar. 15.04.1988, bytom Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava, dopĺňa
súpisové zložky majetku úpadcu:

3. Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo AUDI A6 2,5 TDI AVANT
EČV: TT 463ES, VIN: WAUZZZ4BZWN177266
Rok výroby: 1998
Stav opotrebenia: neznámy
Súpisová hodnota: =500,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 27.10.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 27. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K095183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Felcan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/584/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/584/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Ladislav Felcan, nar. 01.09.1950, trvale bytom Dubnica nad Váhom (ďalej
len „Dlžník“), bol Uznesením Okresného súdu Trenčín spis. zn. 38OdK/584/2019 zo dňa 12.08.2019, publikované
v Obchodnom vestníku č. 159/2019 dňa 19.08.2019, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Podľa ustanovenia § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem nasledovný konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty:
1.Všeobecná časť
Pohľadávky si v konkurze na majetok Dlžníka veritelia prihlásili nasledovne:
Označenie veriteľa

Celková suma
pohľadávky v Poradie
EUR

Poštová banka, a.s.,
Dvořákovo nábrežie
1
9 426,35
4, 811 02 Bratislava,
IČO: 31340890

Slovenská
konsolidačná, a.s.,
2 Cintorínska 2831/21, 1 759,27
81499
Bratislava,
IČO: 35776005
celkom
11 185,62

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Veriteľ uzavrel s Dlžníkom dňa 16.11.2017 Zmluvu o úvere č. 1755043934 (ďalej len
„Zmluva“), na základe ktorej Veriteľ poskytol Dlžníkovi finančné prostriedky vo výške
10.000,00 EUR. Ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka bol Dlžník z titulu
Zmluvy povinný zaplatiť Veriteľovi pohľadávku: a) istina Úveru vo výške 9.246,21 EUR;
iná
b) úrok ku dňu 31.07.2019 zo sumy 9.246,21 EUR vyčíslený na sumu 752,99 EUR;
pohľadávka uplatnený v zmysle §166b ods. 1 ZoKR v sume 180,14 EUR; Celková suma, ktorú si
Veriteľ uplatňuje voči Dlžníkovi v zmysle vyššie uvedeného je 9.426,35 EUR. Na
preukázanie uvedených skutočností Vám v prílohe predkladáme nasledovné kópie
dokumentov: - Zmluva o úvere (príloha č.1); - Aktuálny stav Úveru na úverovom účte
(príloha č. 2); - Plnomocenstvo (príloha č. 3)
iná
Rozsudok OS TN č.k. 14C 409/01-41 zo dňa 17.2.2003, EX 11/2006 Ing. Anna
pohľadávka Martišíková

Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Konkurzná podstata bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa 10.10.2019 a je tvorená
nasledovnými súpisovými zložkami:
Poradové Typ

súpisovej

Spoluvlastnícky

Opis súpisovej zložky majetku
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Opis súpisovej zložky majetku

podiel
Pohľadávka voči Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30807484, na vyplatenie deponovaných peňažných prostriedkov vo výške 6.542,62 EUR z
1/1
exekučného konania Okresného súdu Trenčín 26E 162/2005, vedeného JUDr. Ing. Annou
Martišíkovou, súdnou exekútorkou, sp. zn.: EX 11/06, istina/súpisová hodnota: 6.542,62 Eur

(ďalej len „Pohľadávka“).
Pohľadávka bola vyplatená Sociálnou poisťovňou na bankový účet správcu, a to v sume 6.542,62 Eur.
V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty
v Obchodnom vestníku.
2. Rozvrhová časť
Výťažok majetku, ktorý tvoril konkurznú podstatu, predstavuje sumu 6.542,62 Eur.
Náklady konkurzu sú nasledovné:
veriteľ
dátum
celá/priradená
doklad
právny dôvod
pohľadávky
vzniku
suma
Mgr.
Xénia potvrdenie VÚB,
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a
Hofierková,
a.s. o zadaní
_
0,00 €
Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
správca
prevodu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b
Mgr.
Xénia potvrdenie VÚB,
písm. e) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. - počítané od
Hofierková,
a.s. o zadaní
_
72,00 €
20.08.2019, a teda za 2 mesiace, 60,- Eur + 20% DPH, t.j. 12,správca
prevodu
Eur, celkom 72,- Eur
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. splatný
v
deň
potvrdenie VÚB,
Okresný
súd
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych rozvrhu výťažku, z
a.s. o zadaní
13,00 €
Trenčín
predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu ktorého
sa
prevodu
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)
vypočítal
odmena správcu zo speňaženia vypočítaná podľa § 17 ods. 2 splatný
v
deň
Mgr.
Xénia potvrdenie VÚB,
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. - počítané zo základu 6542,62 rozvrhu výťažku, z
Hofierková,
a.s. o zadaní
392,56 €
EUR, 5% = 327,13 Eur + 20%DPH 65,43 Eur, celkom s DPH 77,42 ktorého
sa
správca
prevodu
Eur
vypočítal
SPOLU

477,56 €

Nepostihnuteľná hodnota obydlia: neuplatnená
Pohľadávky detí dlžníka na výživné: neprihlásené
Zostatok určený na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 6.065,06
€.
Uspokojenie veriteľov je nasledovné:
p.
č.

celková
suma uspokojenie
označenie veriteľa
pohľadávky v Eur
pohľadávky v Eur
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
1
9 426,35
5 111,15 €
Bratislava, IČO: 31340890
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 2831/21,
2
1 759,27
953,91 €
81499 Bratislava, IČO: 35776005
celkom
11 185,62
6 065,06 €
na uspokojenie veriteľov
6 065,06 €
percento uspokojenia
54,22

zostávajúca
suma v Eur

neuspokojená

4 315,20 €
805,36 €
5 120,56 €

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona, správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
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Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu.
Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková,
správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN a BIC kód, na ktorý poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 25.10.2019
______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
dlžníka Ladislav Felcan

K095184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demín Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé Hony 1164 / 44, 911 04 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/159/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá
veta v spojení s ust.§ 167p ZKR

Správca Dlžníka Tomáš DEMÍN, nar. 28.06.1985, trv. bytom Dolné Hony 1164/44,
911 04 Trenčín,
občan SR pod sp. zn. 40OdK/159/2019 týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR tretie kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktorý predaj sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú sumu zapísanej
v súpise oddelenej podstaty, a to

POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Rastislavice
názov k. ú.: Rastislavice
okres: Nové Zámky

výmera: 5.228 m2
parc. č. „E“: 4948/20
spoluvlastnícky podiel: 2/6

číslo LV: 746
súpisová hodnota: 1.307,00,-€
štát: SR
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POZEMOK: 2.
druh: orná pôda
obec: Rastislavice
názov k. ú.: Rastislavice
okres: Nové Zámky

Konkurzy a reštrukturalizácie

výmera: 19.534 m2
parc. č. „E“: 5073/10
spoluvlastnícky podiel: 2/6

Deň vydania: 30.10.2019

číslo LV: 746
súpisová hodnota: 4.883,00,-€
štát: SR

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie Pozemkov za nasledovných podmienok:
Ohliadka nehnuteľností je možná v Rastislaviciach po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Alojz
Žitník – 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 29. novembra 2019 do 14:00
hod. na adresu správcu (JUDr. Alojz Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, na obálku
uviesť „PONUKA - 40OdK/159/2019 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK28 5200 0000 0000
0656 3445, pozn. Tomáš DEMÍN – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená
resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 29.11.2019 do 14:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 29. novembra 2019 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
V Považskej Bystrici 25.10.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K095185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Böhmerová Sláva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2076 / 159, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1983
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/687/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/687/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Peňažná
pohľadávka

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
PEŇAŽNÁ
POHĽADÁVKA

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby

176.05

Nie

K095186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Eva, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 1096/82, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/558/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/558/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO 00317209
Prihlásená suma celkom: 65,36,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 7MDnV-1
JUDr. Alojz Žitník – správca

K095187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamík Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1298 / 7, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/556/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/556/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Zdenko Adamík, nar. 07.08.1955, Horská 1298/7, 958 06 Partizánske, vo veci vedenej
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na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/556/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
Trenčíne,
JUDr. Barbora Koncová, správca

dňa

25.10.2019

K095188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932 / 18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/272/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/272/2019
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 Ondrej Turza, nar. 15.04.1974, trvale bytom Dvory
1932/18, 020 01 Púchov 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 25.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K095189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932 / 18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/272/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/272/2019
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 Ondrej Turza, nar. 15.04.1974, trvale bytom Dvory
1932/18, 020 01 Púchov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 40OdK/272/2019:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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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 25.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K095190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932 / 18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/272/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/272/2019
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"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Ondrej Turza, nar. 15.04.1974, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov (ďalej aj len ako „dlžník“)
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.05.2019, sp. zn. 40OdK/272/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 95/2019 zo dňa
20.05.2019.
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 Ondrej Turza, born on 15.04.1974, with permanent address at
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov (hereinafter referred to as the „debtor“), I am obliged to inform you with
that resolution of the District Court Trenčín, proc. no. 40OdK/272/2019 dated on the 13th May 2019,
bankruptcy was declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was published in the
Commercial Gazette Journal No. 95/2019 dated on the 20th May 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
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).
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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 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,
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,
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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).
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.
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2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 25.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K095191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Urík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 333/9, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.6.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/271/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ján Urík nar. 17.6.1959 trvale bytom Krížna 333/9, 017 01 Považská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Ján Urík s miestom podnikania Krížna 333/9, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 51257661 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn.
38OdK/271/2019 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty veriteľa:
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina IČO: 51 865 467 v celkovej sume 389,59 EUR /
prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok po por.č. 1 v celkovej sume 361,38 EUR, pod
por.č. 2 v celkovej sume 28,21 EUR/.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K095192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chynorany 0, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/555/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/555/2019
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
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Martina Hunková, nar. 14. 03. 1985, trvale bytom 956 33 Chynorany, občan SR
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pod sp. zn.: 40OdK/555/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Martina Hunková, nar. 14. 03. 1985,
trvale bytom 956 33 Chynorany, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/555/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 25. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K095193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ján Mateják
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 171, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/425/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/425/2019
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

40OdK/425/2019 S1820

V zmysle § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Ján Mateják, nar. 13.05.1979, trvale bytom 907 03 Myjava 171 (ďalej len „úpadca“)
týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného súboru majetku tvoriaceho konkurznú
podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 02.09.2019 zverejneného v Obchodnom vestníku č.
172/2019 zo dňa 06.09.2019.
Súbor nehnuteľností, ktorý správca ponúka na predaj pozostáva z nasledujúcich nehnuteľností (súpisové
zložky č. 1. – 17.)
-zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/144 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedenej
v evidencii okresného úradu Myjava zapísanej na LV č. 651:
PARCELY registra “C“
Parcela číslo 24368/1 druh pozemku záhrada o výmere 855 m2 (súpisová zložka č. 1.)

- zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 2/30 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
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Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedených
v evidencii okresného úradu Myjava zapísaných na LV č. 709:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 24170 druh pozemku orná pôda o výmere 1579 m2 (súpisová zložka č. 2.)
Parcela číslo 28204 druh pozemku orná pôda o výmere 1476 m2 (súpisová zložka č. 3.)

- zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 13/40 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedených
v evidencii okresného úradu Myjava zapísaných na LV č. 961:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 24417/1 druh pozemku orná pôda o výmere 20 m2 (súpisová zložka č. 4.)
Parcela číslo 24417/2 druh pozemku orná pôda o výmere 2634 m2 (súpisová zložka č. 5.)
-zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/180 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedenej
v evidencii okresného úradu Myjava zapísanej na LV č. 962:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 24650 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 355 m2 (súpisová zložka č. 6.)

- zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/90 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedenej
v evidencii okresného úradu Myjava zapísanej na LV č. 963:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 24372/1 druh pozemku orná pôda o výmere 2176 m2 (súpisová zložka č. 7.)

- zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/144 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedenej
v evidencii okresného úradu Myjava zapísanej na LV č. 1819:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 24368 druh pozemku orná pôda o výmere 1330 m2 (súpisová zložka č. 8.)

-zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedených
v evidencii okresného úradu Myjava zapísaných na LV č. 1269:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 24207 druh pozemku orná pôda o výmere 1334 m2 (súpisová zložka č. 9.)
Parcela číslo 25408 druh pozemku orná pôda o výmere 539 m2 (súpisová zložka č. 10.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela číslo 25416 druh pozemku orná pôda o výmere 1662 m2 (súpisová zložka č. 11.)

- zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979, Turá
Lúka 171, 90703 Myjava, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedenej
v evidencii okresného úradu Myjava zapísanej na LV č. 150:
PARCELY registra “C“
Parcela číslo 26868/4 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 (súpisová zložka č. 12.)

-zo spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 23/480 (vlastník podielu Ján Mateják, rod. Mateják, nar. 13.05.1979,
Bukovec 76, 04420 Bukovec, SR) na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Rudník, k.ú. Rudník, vedenej
v evidencii okresného úradu Myjava zapísanej na LV č. 1354:
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 25430 druh pozemku záhrada o výmere 424 m2 (súpisová zložka č. 13)

a nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) vlastníka – Ján Mateják, rod. Mateják, nar.
13.05.1979, Turá Lúka 171, 90703 Myjava, SR, nachádzajúcich sa v obci Poriadie, k.ú. Poriadie, vedených
v evidencii okresného úradu Myjava zapísaných na LV č. 1370 nasledovne:
PARCELY registra “C“
Parcela číslo 26857 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1586 m2 (súpisová zložka č. 14.)
PARCELY registra “E“
Parcela číslo 25411 druh pozemku orná pôda o výmere 1561 m2 (súpisová zložka č. 15.)
Parcela číslo 25412 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1280 m2 (súpisová zložka č. 16.)
Parcela číslo 26868/3 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 660 m2 (súpisová zložka č. 17.)

Súpisová hodnota vyššie označeného súboru nehnuteľností predstavuje sumu 2 036,35 EUR.

Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedený súbor hnuteľných vecí.
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. 40OdK/425/2019 –
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.
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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 4042520191 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.

V Partizánskom 25.10.2019

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

K095194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchova Lehota -, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/425/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/425/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Aktualizáciu súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v
Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako
„správca“) ako správca dlžníka Milan Hrnčár, nar. 11.06.1971, trvale bytom Mníchova Lehota, Slovenská
republika, spisová značka: 38OdK/425/2019 v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
aktualizáciu súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Zmena nastala v nasledovných parcelách:
·
·

Na LV 338 na parcele č. 670/1 nehnuteľnosť zapísaná v súpise majetku pod súpisovou zložkou majetku
( ďalej aj ako„SZM“) č. 2 sa výmera ponížila o 50 m2 a vznikla nová parcela 670/4 s výmerou 50 m2.
Na LV 1661 na parcele č. 671/1 nehnuteľnosť zapísaná v súpise majetku pod SZM č. 6 sa výmera
ponížila o 138 m2 a vznikla nová parcela 671/4 s výmerou 138 m2.

Okres: Trenčín
Obec: Mníchova Lehota
Katastrálne územie: Mníchova Lehota
Štát: SR
Parcely registra „C" evidované na mape určeného operátu
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Deň zápisu: 02.09.2019
Deň aktualizácie súpisu: 25.10.2019
LIST VLASTNÍCTVA č. 338
SZM
č.
1

Parcelné
číslo

Výmera v
m2
669
599

2

670/1

3

670/3

4

670/4

Spoluvlastnícky
podiel
záhrada
1/6
zastavaná plocha a
808
1/6
nádvorie
zastavaná plocha a
34
1/6
nádvorie
zastavaná plocha a
50
1/6
nádvorie
Druh pozemku

Umiestnenie
pozemku

Výmera k podielu Súpisová hodnota
m2
v€
1 99,83
3394,33
1 134,67

4578,67

1 5,67

192,67

1 8,33

283,33

ŤARCHA zapísaná na LV 338
V 1715/06 - Vecné bremeno: právo doživotného užívania parc.č. 670/1, 670/3 v prospech Agnesa
Hrnčárová r. Bachincová, nar. 13.10.1947, bytom Mníchova Lehota 150 - vz.131/06, vz.57/07.
LIST VLASTNÍCTVA č. 1661
SZM
č.
5

Parcelné
Výmera v
číslo
m2
670/2
37

6

671/1

7

671/2

8

671/4

Spoluvlastnícky
podiel
záhrada
1/2
zastavaná plocha a
794
1/2
nádvorie
zastavaná plocha a
96
1/2
nádvorie
zastavaná plocha a
138
1/2
nádvorie
Druh pozemku

Umiestnenie
pozemku

Výmera k podielu Súpisová hodnota
m2
v€
1 18,5
629,00
1 397

13498,00

1 48

1632,00

1 69

2346,00
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Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka Milan Hrnčár, nar. 11.06.1971, trvale bytom Mníchova Lehota,
Slovenská republika
Dátum 25.10.2019

K095195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/629/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/629/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Jozef Rác, nar.
20.01.1983, 957 01 Mesto Bánovce nad Bebravou, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia
zistený,
a
ktorý
je
zaradený
do
všeobecnej
podstaty:

·

žiadny

majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom
vestníku.

V
Trenčíne,
JUDr. Barbora Koncová, správca

dňa

25.

októbra

2019

K095196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tinková Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2344/37, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/608/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/608/2019
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
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Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Barbora Tinková, nar. 23. 10. 1979, trvale bytom Halalovka 2344/37, 911 08 Trenčín,
občan SR pod sp. zn.: 40OdK/608/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Barbora Tinková, nar. 23. 10. 1979, trvale
bytom Halalovka 2344/37, 911 08 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/608/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 25. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K095197
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:
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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K095198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tonka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 0, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/560/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/560/2019
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
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
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Deň vydania: 30.10.2019

Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Štefan TONKA, nar. 03. 08. 1968, trvale bytom Rybany, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/560/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Štefan TONKA, nar. 03. 08. 1968, trvale
bytom Rybany, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/560/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 25. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K095199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobiaš Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livinské Opatovce 62, 956 41 Livinské Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/28/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/28/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Marian Dobiaš

Livinské Opatovce 62
956 32 Nadice
Slovenská republika
dátum narodenia: 13.06.1972

V právnej veci dlžníka Marián Dobiáš, sp. zn.: 38OdK/28/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ZKR, pričom
predávaným majetkom dlžníka je:
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

97

Obchodný vestník 210/2019

1.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:
Dátum zapísania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

Obchodný podiel v spoločnosti s ručeným obmedzením
MADOB, s.r.o.
62 Livinské Opatovce 956 32, Slovenská republika
47 862 319
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30744/R
Nie
1/1 celku
Nie
Áno
5000,00
5000,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )
24.04.2018

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 25.10.2019

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Marian Dobiaš
číslo konania: 38OdK/28/2017
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

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: 30.10.2019

K095200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlúch Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 65, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/190/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/190/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Milan Hlúch

65 Dubnička 957 03
Slovenská republika
dátum narodenia: 24.10.1972

V právnej veci dlžníka Milan Hlúch, sp. zn.: 22OdK/190/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s
§ 167p ZKR, pričom predávaným majetkom dlžníka je:

1.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zápis:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručeným obmedzením
MMH GROUP, s.r.o.
Grösslingova 4, Bratislava 811 09, Slovenská republika
46 936 475
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104143/B
Nie
1/1 celku
Nie

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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Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:

2.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zápis:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

Nie
5000,00
5000,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )

Obchodný podiel v spoločnosti s ručeným obmedzením
OREMUS Development s.r.o.
65 Dubnička 957 03, Slovenská republika
45 384 592
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31534/R
Nie
1/1 celku
Nie
Nie
10660,00
10660,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 25.10.2019

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Milan Hlúch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.10.2019

číslo konania: 22OdK/190/2017
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K095201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oriešek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová -, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/197/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/197/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Peter Oriešek

Nemšová
Slovenská republika
dátum narodenia: 13.05.1979

V právnej veci dlžníka Peter Oriešek, sp. zn.: 40OdK/197/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s
§ 167p ZKR, pričom predávaným majetkom dlžníka je:

1.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
PAPCO s.r.o.
Saratovská 2, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

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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IČO:
Zápis:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

47 077 735
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88263/B
Nie
1/1 celku
Nie
Nie
5000,00
5000,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 25.10.2019

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Peter Oriešek
číslo konania: 40OdK/197/2017
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

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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K095202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlinka Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazany -, 972 11 Lazany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/8/2011 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/8/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku podstát doplnený o:

Označenie:
Suma:
Mena:
Právny titul:
Štát:
Uloženie:
Zložiteľ:
Vyplatené:
Hodnota ( EUR ):

Peňažné prostriedky
11195,81
EUR
Zabezpečené peňažné prostriedky úpadcu
Slovenská republika
IBAN: SK41 0900 0000 0002 7601 3056
11195,81 EUR

Označenie:
Suma:
Mena:
Právny titul:
Štát:
Uloženie:
Zložiteľ:
Vyplatené:
Hodnota ( EUR ):

Peňažné prostriedky
1,12
EUR
Kreditné úroky na bankovom účte
Slovenská republika
IBAN: SK41 0900 0000 0002 7601 3056
1,12 EUR

K095203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prandorffyová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 15, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/163/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/163/2019
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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Deň vydania: 30.10.2019

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Erika Prandorffyová,
Demanice č. /15, 935 85 Demandice, nar.: 23.11.1977 (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 Erika Prandorffyová

K095204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čizmadia Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. biskupa Királya 2950 / 24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/135/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Roland Čizmadia ,
Biskupa Királya /24, 945 01 Komárno , nar.: 06.02.1979 (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 Roland Čizmadia

K095205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvayová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1481/55, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/27/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznom konaní navrhovateľa / dlžníka: Mária Karvayová, nar. 14.07.1967, bytom Krušovská 1481/55,
955 01 Topoľčany, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Nitra č.k.
29OdK/27/2019 vydaného dňa 18.04.2019 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. 81/2019 dňa 26.04.2019 a stalo sa právoplatné a vykonateľné dňa 27.04.2019 okrem výroku II.
a výrok II. sa stal právoplatný dňa 12.05.2019.
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.: 29OdK/27/2019 bol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka zverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka SR č. 127/2019 zo dňa 03.07.2019, ktorý sa nepodarilo predať ani v treťom ponukovom
konaní a preto v zmysle § 167p ods. 2 ZKR tieto veci (vec) prestávajú podliehať konkurzu.
• 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

K095206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 296, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Katarína Jašíková, nar. 18.11.1980, Horné Sľažany 296, 95171 Sľažany (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa s Autoleasing SK,
s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46806491, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 118/2019 zo dňa 20.06.2019 (K053097).
Číslo
položky
1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové
vozidlo
zn. CITROËN C4 1

Evidenčné
číslo

VF7LC5FWC9Y592909 ZM186BY

Rok
výroby
2010

Stav
Spoluvlastnícky
opotrebovanosti podiel dlžníka
poškodené
po
havárii
1/1

Súpisová
hodnota v €
500,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
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 súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Katarína Jašíková – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové
vozidlo - Katarína Jašíková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
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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Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K095207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Jesenského 2316/11, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/79/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Monika Kováčová,
nar. 05.06.1975, J. Jesenského 2316/11, 955 01 Topoľčany, v súlade s § 167m a nasl. ZKR zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.11.2019 o 10.00 hod. (utorok) vo Vrábľoch, s miestom konania: Levická
886, 952 01 VRÁBLE), s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru, resp. zástupcu veriteľov, 4. Záver schôdze. Právo zúčastniť
sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ,
ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti a u právnických osôb aj výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace; zástupcovia veriteľov plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a
dokladom totožnosti.

JUDr. Erik Solár, správca

K095208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Fehér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jána Zelenyáka 547/50, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/42/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/42/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje že speňažované nehnuteľnosti vo
vlastníctve úpadcu zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 176/2018 zo dňa 12.09.2018 pod číslom
zverejnenia K067665 a jeho opravy súpisovej hodnoty v súlade so znaleckým posudkom zverejneným
v Obchodnom vestníku 183/2019 dňa 23.09.2019 pod číslom K084394 neboli speňažené v I. kole dražby,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24.10.2019 v kancelárii správcu. Uvedenej dražby sa nezúčastnil žiadny
záujemca, správca preto vyhlasuje I. kolo dražby súboru nehnuteľností – rodinný dom spolu s priľahlými
pozemkami za neúspešné.
V Nitre dňa 24.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

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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K095209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Hovorka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1022/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/164/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/164/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca dlžníka: Anita Hovorka, nar.
21.5.1979, bytom Kúpeľná 1022/4, 945 01 Komárno, Slovenská republika, v konkurze vedenom na Okresnom
súde Nitra pod sp. zn. 30OdK/164/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že pohľadávky veriteľa: - PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A,
920 01 Hlohovec, IČO: 45322571, v celkovej prihlásenej sume 3.693,48 EUR bola doručená správcovi prihláškou
pohľadávky dňa 24.10.2019 tj. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K095210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cseh Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ul. 652 / 8, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/143/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/143/2019
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: Jozef Cseh. dát. nar.:
31.01.1987, trvale bytom Obchodná ul.: 652/8, 945 04 Komárno zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo
dňa 02.05.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
22.10.2019, 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: Jozef Cseh. dát. nar.: 31.01.1987,
trvale bytom Obchodná ul.: 652/8, 945 04 Komárno.
V Nitre, dňa 25.10.2019

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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JUDr. Milada Koukalová, správca

K095211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halanda Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 57, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Michal Halanda, nar. 31.01.1972, bytom 951 91 Hosťovce 57, podnikajúci pod
obchodným menom : Michal Halanda, s miestom podnikania Hlavná 40, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 41 043
723, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.08.2008 v konkurznom konaní č. k. 31OdK/173/2019 na
účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p 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“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého
do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 207/2019 dňa 25.10.2019 (K094316):
Súpisová
zložka č.:

Súpisová
hodnota
v EUR:

Typ
Popis:
majetku:
MOTOROVÉ VOZIDLO ŠKODA FELICIA, TYP/variant/verzia: EFF613/-/-, VIN: TMBEFF614W0732877,
Druh vozidla: Osobné vozidlo, Kategória: M1, Druh karosérie/ nadstavby: AA SEDAN, Zdvihový objem
Hnuteľná
valcov: 1289,0 cm3, Najvyšší výkon motora: 55,00 kW, Prevodovka : MT/5, Najvyššia prípustná celková
vec
hmotnosť: 1420 kg, Prevádzková hmotnosť: 935kg , Farba: Červená, Druh paliva : BA 95, Počet
najazdených kilometrov: 207916, Rok evidencie: 1999, Stav opotrebovanosti: zodpovedá veku, základná
výbava, emisná kontrola do: 02/2021, Technická kontrola do : 02/2021.

1.

300,-

Podmienky ponukové konania:

·
·

·
·
·
·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – MICHAL HALANDA – ZÁVÄZNÁ
PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
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 meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového
konania budú z ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK12 0900 0000 0051 6412 0028, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „FELICIA“. 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. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. 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.
11. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
12. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
·
·

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,
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

110

Obchodný vestník 210/2019

·
·
·
·

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zo strany správcu.
Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s
úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k
predmetu speňažovania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na
tomto ponukovom konaní.
Prepis súpisovej zložky majetku na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný záujemca, ktorý
bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.
V Nových Zámkoch, dňa 25.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K095212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

DODATOK č. 1 k ZVEREJNENIU
Oznámenia o 2. opakovanej DražbE č. 048/2019
v zmysle ust. § 18 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
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Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:

4015387138/7500, ČSOB, a.s., IBAN: SK1575000000004015387138

Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa 2. opakovanej dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Marek Piršel

Sídlo kancelárie:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1670

správca konkurznej podstaty úpadcu:
František Drgoňa, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča

Miesto, dátum a čas otvorenia 2. opakovanej dražby:
Miesto 2. opakovanej dražby:
Nitra
Dátum 2. opakovanej dražby:

salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01
28.10.2019

Čas otvorenia 2. opakovanej
dražby:

11:30 hod.

Čas otvorenia pre
účastníkov:

11:00 hod.

Čas otvorenia 2. opakovanej
dražby pre verejnosť:

11:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD):vstupné vo výške 3,30,- EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na 2. opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomného
splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
druhá opakovaná dražba
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Predmet 2. opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Choča, katastrálne územie: Choča, zapísané v
evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 188, a to konkrétne:
·
·
·
·
·

rodinný dom so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1/3
o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „E“ č. 1/1 o výmere 128 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „C“ č. 1/3 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „C“ č. 1/4 o výmere 918 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „C“ č. 2 o výmere: 814 m2 , druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet 2.
opakovanej dražby“).

Zmeny v rozsahu práv a povinností viaznucich na predmete 2. opakovanej dražby s ním spojených:

Z práv a záväzkov na predmete 2. opakovanej dražby sa vymazáva:

b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 3560/2016 (súdny exekútor
JUDr. Jozef Blaško),

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete 2. opakovanej dražby nasledovný:

Práva a záväzky viaznuce na predmete 2. opakovanej dražby:
a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením záložného práva č. EX 50/15 (súdny exekútor
Mgr. Ivan Jambor),
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 3508/16 (súdny exekútor
JUDr. Martin Hermanovský),
c) Záložné právo v prospech spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská
30, 829 48 Bratislava na pozemky parc. reg. „C“ č. 1/3, 1/4 a 2, podľa V – 694/2014,
d)

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 50/15 (súdny exekútor Mgr. Ivan Jambor),

e)
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 53126/18 (súdny
exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.),
f)
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 271/2015 (súdny exekútor JUDr. Barbora
Hovanová),
g) Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 3508/16 (súdny exekútor JUDr. Martin
Hermanovský),
h) Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. 400EX 1359/17 (súdny exekútor JUDr. Paula
Miššíková),
i)

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. 400EX 1530/18 (súdny exekútor JUDr. Paula
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Miššíková),
j)
Predmet 2. opakovanej dražby podlieha konkurznému konaniu vedenému na majetok úpadcu: František
Drgoňa, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča, konanie vedené na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.
32K/17/2016.

K iným zmenám v Oznámení o 2. opakovanej dražbe č. 048/2019 nedošlo.

JUDr. Marek Piršel, správca

K095213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 129/17, 935 87 Santovka - Malinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1991
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/200/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Erik Kováč, nar. 27.03.1991,
bytom Ružová č. 129/17, 93587 Santovka časť Malinovec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: č.k.: 27OdK/200/2019-22 zo dňa 06.09.2019, zverejnené v obchodnom vestníku číslo 177/2019 zo
dňa 13.09.2019, majetok dlžníka nebol zistený, nepostačuje na pokrytie nákladov konkurzu. Na základe
uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a v súlade s § 167v ods. 1
ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 27OdK/200/2019 na
dlžníka: Erik Kováč, nar. 27.03.1991, bytom Ružová č. 129/17, 93587 Santovka časť Malinovec, z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3
a § 167d, v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K095214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Jurisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Tibor Jurisa, nar. 27.03.1966, bytom 949 01 Nitra, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Jurisa TIBO, s miestom podnikania Centrum 4/7, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 14 193 272 (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 30OdK/94/2019 počas výkonu svojej funkcie zistil zo
zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.04.2019, ako aj na základe
výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe uvedených skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor
Považská Bystrica, IČO: 14 193 272 (ďalej ako
30OdK/94/2019, sa končí.

podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
Tibor Jurisa, nar. 27.03.1966, bytom 949 01 Nitra, fyzická
Jurisa TIBO, s miestom podnikania Centrum 4/7, 017 01
„dlžník“), vedený na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.:

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 25.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K095215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Gazda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 3067/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/168/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/168/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
1. Pozemok
Druh pozemku: Záhrada; Výmera celkom (m2): 1036 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Šarovce;
Názov katastrálneho územia: Malé Šarovce; Číslo LV: 464;
Parcelné číslo: 253/12;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 479,15 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 677 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Šarovce;
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Názov katastrálneho územia: Malé Šarovce; Číslo LV: 464;
Parcelné číslo: 253/13;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 313,10 EUR
3. Stavba
Popis stavby: Rodinný dom; Súpisné číslo: 371;Na parcele číslo: 253/13;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Šarovce;
Názov katastrálneho územia: Malé Šarovce; Číslo LV: 464;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 4.207,75 EUR

V Nitre, dňa 25.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K095216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, č.k. 31K/11/2016 v súlade s § 97 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov zverejňuje konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty úpadcu.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2016, spisová značka 31K/11/2016-84 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99,
925 83 Žihárec, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 15.04.2016 v Obchodnom vestníku
SR č. 72/2016 pod číslom K008605 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 2 veritelia s celkovým
počtom prihlášok 3. Jeden z veriteľov si uplatnil zabezpečovacie právo. Je to veriteľ OTP Banka Slovensko,
a.s. s výškou prihlásenej a uznanej zabezpečenej pohľadávky 38.262,79 Eur.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 53.991,15 EUR, ktoré
boli v plnom rozsahu zistené vo výške 53.991,15 EUR. Správca v zákonom stanovenej lehote nepoprel žiadnu
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z prihlásených pohľadávok čo do výšky i poradia. V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov
konania.
Správca v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle udelených záväzných pokynov
oddeleného veriteľa speňažil majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty úpadcu.. Do návrhu
konečného rozvrhu výťažku
je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek
majetku zaradených do oddelenej podstaty úpadcu.
Správca dňa 14.12.2018 v zmysle ust. §-u 96 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre zabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 246/2018 dňa 21.12.2018 pod číslom
K098118).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od
zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
Dražobná spoločnosť určená zabezpečeným veriteľom zorganizovala dňa 07.11.2018 podľa udeleného
záväzného pokynu V. kolo dražby v ktorom bol úspešne speňažený nasledovný súbor nehnuteľností:
Druh majektu: Stavba
Súp.p. majetku č. Druh majetku
1.
Rodinný dom
Druh majetku: Pozemok
Súp.p. majetku č. Druh pozemku
2.
Zastavané plochy a nádvoria

Číslo LV Kat. územie Parc.č. Súp. číslo Spol. podiel Súpisová hodnota majetku
155
Žihárec
1723/4 728
1/1
12 816,00 €
Číslo LV Kat. územie Parc.č. Výmera
155
Žihárec
1723/4 800

Spol. podiel Súpisová hodnota majetku
1/1
8 584,00 €

Cena dosiahnutá vydražením v V. kole dražby predstavovala čiastku 17.000,- Eur.
Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
predstavujú sumu 10.761,06 Eur a sú tvorené najmä týmito zložkami:
Poštovné poplatky
Poplatky za vedenie bankového účtu a transakcie
Náklady na realizáciu dražieb
Administratívne a kancelárske práce
Cestovné náklady
§ 24b vyhl. 665/2005 písm. d)
Overovanie podpisu
Kancelárske potreby
Výroba kľúčov
Pomerná časť paušálna odmena správcu
Odmena správcu zo speňaženia nehnuteľného majetku
Náklady na ukončenie konkurzného konania
Súdny poplatok
Spolu

14,50
103,74
4 839,54
864,00
376,60
1 120,00
21,04
5,06
7,50
663,88
2 696,20
15,00
34,00
10 761,06

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - oddelená podstata
Celková suma pohľadávok proti podstate - oddelená podstata
Suma určená na uspokojenie zabezpečených veriteľov

17 000,00
10 761,06
6 238,94

Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie zabezpečeného veriteľa
P.č. Veriteľ
2.

Uznaná
suma Uspokojenie
Percentuálne uspokojenie
pohľadávky veriteľa oddeleného veriteľa rozvrhu oddelenej podstaty

OTP
Banka
38 262,79
Slovensko, a.s.
Spolu
92 253,94

z Zostatok prihlásenej sumy po
uspokojení z oddeleného výťažku

6238,94

16,31%

32 023,85

6 238,94

16,31%

86 015,00
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V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky zabezpečeného veriteľa
uspokojené z oddelenej podstaty v rozsahu 16,31 % prihlásenej a zistenej sumy.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určil správca oddelenému veriteľovi lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Oddelený veriteľ v stanovenej lehote schválil návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty v plnom rozsahu
a písomné schválenie bolo do kancelárie správcu doručené 23.10.2019.
Nitre dňa 24.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K095217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, č.k. 31K/11/2016 v súlade s § 98 a § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov zverejňuje schválený
konečného rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2016, spisová značka 31K/11/2016-84 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99,
925 83 Žihárec, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 15.04.2016 v Obchodnom vestníku
SR č. 72/2016 pod číslom K008605 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 2 veritelia s celkovým
počtom prihlášok 3. Jeden z veriteľov si uplatnil zabezpečovacie právo.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 53.991,15 EUR, ktoré
boli v plnom rozsahu zistené vo výške 53.991,15 EUR. Správca v zákonom stanovenej lehote nepoprel žiadnu
z prihlásených pohľadávok čo do výšky i poradia. V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov
konania.
V súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR správca pravidelne aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty o nové
súpisové zložky majetku, ktoré konkrétne predstavovali: inú majetkovú hodnotu - príjmy úpadcu v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR. Tieto
doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku. Do návrhu
konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zaradených
do všeobecnej podstaty.
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Úpadca bol počas celého priebehu konkurzu v trvalom pracovnom pomere a počas celej doby trvania konkurzu
sú v prospech konkurzného bankového účtu pripisované príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR a to v súhrnnej výške 5.232,- EUR.
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky (iné aj
podriadené) je vo výške 53.991,15 EUR a zostatok prihlásenej sumy zabezpečenej prihlášky veriteľa vo výške
32.023,85 EUR z titulu iba čiastkového uspokojenie zabezpečeného veriteľa z výťažku oddelenej podstaty
úpadcu. Tzn., že suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty úpadcu po uspokojení zabezpečeného
veriteľa z oddeleného výťažku predstavuje čiastku 86.015,- Eur.
Správca dňa 14.12.2018 v zmysle ust. §-u 96 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 246/2018 dňa 21.12.2018 pod číslom
K098117).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od
zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
·

príjmy úpadcu v zmysle ust. §-u 72 ods.2 ZoKR v celkovej výške 5.232,- EUR;

Celková suma výťažku všeobecnej podstaty predstavuje sumu vo výške 5.232,- EUR.
Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
predstavujú sumu 3.281,55 Eur a sú tvorené najmä týmito zložkami:

Poštovné poplatky
Poplatky za vedenie bankového účtu a transakcie
Administratívne a kancelárske práce
Cestovné náklady
Kancelárske potreby
Náklady uplatnené v zmysle § 24b vyhl. 665/2005 písm. d)
Pomerná časť paušálnej odmeny správcu
Odmena správcu zo speňaženia vo výške 1% + DPH vo výške 20%
Náklady na ukončenie konkurzného konania
Súdny poplatok
Spolu

33,55
47,20
1 200,00
74,69
5,05
1 680,00
132,78
62,78
35,00
10,50
3 281,55

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - všeobecná podstata
Celková suma pohľadávok proti podstate - všeobecná podstata
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

5 232,00
3 281,55
1 950,45

Rozvrh výťažku určený pre jednotlivých veriteľov:

P.č. Veriteľ

1.
2.
3.

Suma určená
Uznaná
suma Zostatok
prihlásenej
rozvrh
pohľadávky
sumy po uspokojení z
všeobecnej
veriteľa
oddeleného výťažku
podstaty

OTP
Banka
23 711,48
Slovensko, a.s.
OTP
Banka
38 262,79
Slovensko, a.s.
Tatra
banka,
a.s.
30 279,67
Spolu
92 253,94

na
Percentuálne
Zostatok
prihlásenej
zo
uspokojenie z rozvrhu sumy po uspokojení z
všeobecnej podstaty
oboch výťažkov

23 711,48

537,67

2,27%

23 173,81

32 023,85

726,16

2,27%

31 297,69

30 279,67

686,62

2,27%

29 593,05

86 015,00

1950,5

2,27%

84 064,55

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 2,27 % prihlásenej a zistenej sumy.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:

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

119

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení správca určil zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zástupca veriteľov v stanovenej lehote návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov schválil v plnom
rozsahu a písomné schválenie bolo doručené do kancelárie správcu dňa 23.10.2019.
Nitre dňa 24.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K095218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančovičová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 907 / 3, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/166/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/166/2019 zo dňa 19.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Soňa Jančovičová, nar. 15.03.1976, bytom Tichá 907/3, 943 42 Gbelce a súčasne ustanovil
do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 163/2019 dňa
23.08.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 24.08.2019 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR“): „Správca 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.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 18.07.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
18.07.2019, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
správcom dňa 09.09.2019 , správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v
zmysle ustanovenia §167h ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Soňa Jančovičová,
nar. 15.03.1976, bytom Tichá 907/3, 943 42 Gbelce, sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b ods. 1, ust. §167c ods.
2 a 3 a ust. § 167d ZKR.
V Nových Zámkoch, dňa 25.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K095219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJDA Strickmoden, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontiarská cesta 1269, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 554 092
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/69/2015 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/69/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.12.2015, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 3/2016 zo
dňa 7.01.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu: AJDA Strickmoden, s.r.o. IČO: 46554092, Hontianska
cesta 1269, 936 01 Šahy.
V súlade s § 73 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bolo zo
strany ustanoveného správcu konkurznej podstaty zabezpečený zistený, zaistený/zabezpečený a spísaný majetok
patriaci úpadcovi.
Na schôdzi veriteľov zo dňa 10. júna 2016 bol za zástupcu veriteľov zvolená Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
a v súlade s uvedenou skutočnosťou týmto predložím konečný rozvrh výťažku príslušnému orgánu na schválenie
v súlade s § 101 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.: 45/2016 dňa 7.3.2016 Spory
V súvislosti s konkurzom neboli vedené žiadne súdne spory. V súvislosti s konkurzom bolo vedené konanie na
Okresnom súde Nitra, 31NcKR/10/2016, vo veci návrhu navrhovateľa – SKP: Podunajská konkurzná k.s. na
uloženie povinnosti odporcovi: JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, správca
konkurznej podstaty úpadcu Bc. Gertruda Sinninghe, nar.: 28.11.1979, bytom A. Gyurkiho č. 87/3, 936 01 Šahy,
zaplatiť v sumu 5.000,- EUR v prospech všeobecnej podstaty.
Odporca bol zaviazaný uvedeným Uznesením zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu 5.000,- EUR.
Výťažok zo všeobecnej podstaty
Správca konštatuje, že speňažením všeobecnej podstaty získal výťažok v celkovej sume: 12.510,87- EUR.
* Peniaze – právny dôvod: Preplatok na zaplatených preddavkoch za dodávku a distribúciu elektriny pre ZSE
Energia, a.s., IČO: 46554092, dátum vzniku: 28.01.2016, suma: 5.494,06 EUR
* Peniaze – zostatok na podnikateľskom účte Úpadcu: 38,06 EUR
* Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu: 963,07 EUR
* Peňažná pohľadávka evidovaná voči: Daňový úrad Nitra, pobočka Šahy - právny dôvod: nadmerný odpočet
DPH za mesiac júl 2015, suma: 237,23 EUR
* Peňažná pohľadávka evidovaná voči: Daňový úrad Nitra, pobočka Šahy - právny dôvod: nadmerný odpočet
DPH za mesiac august 2015, suma: 778,45 EUR
* Peňažná pohľadávka evidovaná voči konateľovi Úpadcu: Bc. Gertruda Sinninghe –zodpovednosť za nepodanie
návrhu na vyhlásenie konkurzu, suma: 5.000,- EUR
Rekapitulácia pre všeobecnú podstatu
Výťažok 12.510,87,- EUR
Pohľadávky proti Podstate 8.312,60,- EUR
Čistý Výťažok z všeobecnej podstaty: 4.198,27,- EUR
Pomerné rozdelenie Čistého Výťažku nezabezpečeným veriteľom
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu:
12.510,87,- EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume: 8312,60,- EUR, predstavuje
sumu: 4.198,27,- EUR, pričom táto suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom:
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nezabezpečený Veriteľ
Sociálna poisťovňa
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
SVETRO, spol. s r.o
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
JUDr. Vladimír Flíder, správca úpadcu PALOMA spol. s r.o.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
SPOLU:

Zistená Suma
145.481,76,- EUR
2.032,52,- EUR
5312,96,- EUR
5.860,14,-EUR
3.000,- EUR
10.508,36,- EUR
5.376,23,- EUR

Uspokojenie
3.439,57,- EUR
48,05,- EUR
125,61,- EUR
138,55,- EUR
70,93,- EUR
248,45,- EUR
127,11,- EUR

177.571,97,- EUR

4.198,27- EUR

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši

K095220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Fehér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jána Zelenyáka 547/50, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/42/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/42/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.08.2018, spisová značka 28OdK/42/2018-31 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Gabriel Fehér, narodený 07.08.1959, bytom Dr. Jána
Zelenyáka 547/50, 935 61 Hronovce. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 161/2018 dňa 21.08.2018 a nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2018.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu speňažuje nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu
v súlade s §167n a vyhlasuje II. kolo dražby na predaj nasledovného majetku úpadcu zverejneného
v Obchodnom vestníku číslo 176/2018 zo dňa 12.09.2018 pod číslom zverejnenia K067665 a jeho opravy
súpisovej hodnoty v súlade so znaleckým posudkom zverejneným v Obchodnom vestníku 183/2019 dňa
23.09.2019 pod číslom K084394, na deň 20.11.2019 o 10:00 hod.. Dražba súboru nehnuteľností sa
uskutoční v kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra za
účasti notárky JUDr. Ivety Grellovej.
II. kolo dražby súboru nehnuteľností – rodinný dom spolu s priľahlými pozemkami
Predmetom dražby rodinný dom nachádzajúci sa na adrese ulica Dr. Jána Zelenyáka v obci Hronovce, k.ú.
Čajakovo. Rodinný dom bol skolaudovaný Obvodným úradom životného prostredia v Želiezovciach pod číslom
690/1992 - Th dňa 12.08.1992, avšak skolaudovaná stavba nebola zapísaná do katastra nehnuteľností majiteľom.
Súpisné a orientačné číslo bolo stavbe pridelené 547/50.
Súp.položka
majetku
2.

Druh
majetku
Rodinný
dom

Číslo LV

Kat.
územie

nezapísaný v
Čajakovo
LV

Parc.č.
71/1,2,3
70/2

a

Súp.
a Spol.
orient. číslo podiel

Súpisová hodnota Dátum
zápisu
do
majetku v Eur
majetkovej podstaty

547/50

25 400,00

1/1

24.8.2018
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Jedná sa o samostatne stojaci typizovaný montovaný rodinný dom, tzn. Okál, so šikmou strechou, s jedným
nadzemným podlažím, s úplným murovaným podpivničením. Dom bol skolaudovaný v roku 1992, je priemerne
udržiavaný, opotrebenie zodpovedá jeho veku.
Rodinný dom súpisné číslo 547 na pozemku p.č. 71/1, 71/2, 71/3 a 70/2 bez evidencie v liste vlastníctva je speňažovaný spolu
s príslušenstvom a pozemkami p.č. 66/1, 66/2, 69/2, 70/1, 70/2, 70/4, 71/1, 71/2 a 71/3 evidovaných v liste vlastníctva číslo 373, k.ú.
Čajakovo, obec Hronovce, okres Levice.
Druh majetku: Pozemok
Súp.položka majetku Druh pozemku
Číslo LV Kat. územie Parc.č. Výmera Spol. podiel Súpisová hodnota majetku
5.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
66/1
909
1/1
3 882,00 €
6.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
66/2
198
1/1
845,00 €
7.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
69/2
44
1/1
188,00 €
8.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
70/1
358
1/1
1 530,00 €
9.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
70/2
24
1/1
103,00 €
10.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
70/4
358
1/1
1 530,00 €
11.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
71/1
182
1/1
777,00 €
12.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
71/2
44
1/1
188,00 €
13.
Zastavané plochy a nádvoria 373
Čajakovo
71/3
60
1/1
257,00 €

Výška najnižšieho podania v II. kole dražby za rodinný dom spolu s prislúchajúcimi pozemkami ako
súboru, bola stanovená na 80% hodnoty znaleckého posudku v sume 27.760,- € s možnosťou zníženia.
Výška minimálneho prihodenia je 200,- €. Výška dražobnej zábezpeky je stanovená vo výške 5.000,00 €.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál
resp. úradne overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj
oprávnenie konať za predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za
spoločnosť konať musí byť úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá
nepodniká, je povinnosť preukázať sa platným občiansky preukazom.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 5.000,- €. Zábezpeka musí byť
pripísaná najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226
6000, BIC: CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 28422018
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
číslo IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC: CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol:
28422018, a to do 15 dní odo dňa konania dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej
nehnuteľnosti v stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej
podstaty úpadcu a prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná
a správca vyhlási novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 5-tich pracovných
dní odo dňa konania dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku úpadcu si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na
tel. čísle 0948 017736 počas úradných hodín kancelárie správcu v čase od 08:00 do 14:00 hod.
V Nitre dňa 24.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K095221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 90 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/68/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/68/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok na základe prihlášky pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.01.2018, spisová značka 31OdK/68/2018-27 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Eva Duková, narodená 24.11.1965, bytom Kravany nad
Dunajom 90, 946 36 Kravany nad Dunajom, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 28.02.2018 v Obchodnom vestníku SR č. 42/2018 pod číslom
K013530 a nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2018.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Eva Duková, narodená 24.11.1965, bytom Kravany nad Dunajom 90, 946
36 Kravany nad Dunajom v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že do kancelárie správcu bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok doručená prihláška pohľadávky a následne bola do zoznamu pohľadávok pod číslom 5 zapísaná
nasledovná pohľadávka úpadcu :
5.

ProRain spol. s r.o.

Hrubá Borša 35, 925 23 Hrubá Borša

35876654

v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 4.399,74 Eur.
V

Nitre

dňa

25.10.2019

Ing.

Ladislav

Bódi,

správca

K095222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gedai Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Žarnova 119 / 9, 949 07 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/185/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/185/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ján Gedai, nar. 07.06.1959, bytom A. Žarnova 119/9, 949 07 Nitra Janíkovce, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „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.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takáčová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 4120/6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/183/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/183/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Katarína Takáčová, nar. 31.01.1962, bytom Ľ. Štúra 4120/6, 940 02
Nové Zámky, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „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.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K095224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kóňová, rod. Kozmová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 109, 951 02 Hosťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/152/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/152/2019
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: Andrea Kóňová, rod. Kozmová, nar. 03.06.1992, bytom: Hosťová 109,
951 02 Hosťová, sp. zn. 28OdK/152/2019 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: Andrea Kóňová, rod. Kozmová, nar. 03.06.1992, bytom: Hosťová
109, 951 02 Hosťová, sp. zn. 28OdK/152/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Andrea Kóňová, rod. Kozmová, nar. 03.06.1992,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom: Hosťová 109, 951 02 Hosťová, sp. zn. 28OdK/152/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 25.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K095225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvai György
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 558, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/109/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/109/2019
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 16.07.2019, sp. zn. 32OdK/109/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 140/2019 zo dňa 23.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka György Morvai, nar.
22.06.1984, bytom Kamenný Most 558, 943 58 Kamenný Most (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 György Morvai, nar. 22.06.1984, bytom
Kamenný Most 558, 943 58 Kamenný Most 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bencsik Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letomostie 4359 / 9, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/88/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/88/2019
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 24.06.2019, sp. zn. 31OdK/88/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 124/2019 zo dňa 28.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Bencsik, nar.
26.01.1967, bytom Letomostie 4359/9, 940 02 Nové Zámky (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 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 Jaroslav Bencsik, nar. 26.01.1967, bytom
Letomostie 4359/9, 940 02 Nové Zámky končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K095227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Orosz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemné 419, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 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: 32OdK/338/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Ján Orosz, nar. 01.05.1964, bytom Zemné 419, 941 22 Zemné, v súlade s ustanovením
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie I. kola verejného
ponukového konania na predaj cenných papierov úpadcu, uvedených v doplnení súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Cenné papiere zaradené do všeobecnej podstaty, podliehajúce
tomuto ponukovému konaniu boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019
a jedná sa o nasledovný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier

Súpisová zložka Popis majetkovej hodnoty
č.

33

Súpisová Minimálna
ponuka
Celková suma hodnota
ponukového konania
v€
majetku v
€

Cenné
papiere,
počet:
59ks,
ISIN:
SK8110001085, PPN: RSI0
CFI: EUCXXR, Druh CP: TC42, IČ emitenta:
1 958,21 €
0000199541
názov emit.: Poľnohospodárske družstvo v
Zemnom, družstvo

1958,21 €

pre

I.

kolo

1958,21 €

Vlastník: Ján Orosz
Deň a dôvod zápisu: 07.08.2019, podlieha konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť cenovú ponuku na kúpu cenných papierov úpadcu vo výške zodpovedajúcej
minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu musí
byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21
0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena.
Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet v lehote 3 dní od
ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 32OdK/338/2018 - neotvárať. Ponuka
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Ponukové konanie končí dňa 15.11.2019 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
5. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
6. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
8. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uchádzač.
9. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
10. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K095228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Fráner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Tekov 211, 935 33 Nový Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/132/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/132/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Ivan Fráner, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
úpadcu, uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty. Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty,
podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 196/2019 (K090562) zo dňa
10.10.2019 a jedná sa o nasledovný majetok:
Súp.
zložka
č.

Popis

Stav opotrebovanosti Výrobné číslo

Evidenčné Kde sa vec Súpisová
číslo
nachádza
hodnota
(EUR)

1.

Osobné motorové nepojazdné, vyradené z TMBZZZ1U7X2214842 LV 544 FP
vozidlo
Škoda evidencie na dobu 1 rok
Octávia, rok výroby
1999

Nový Tekov 300,00 €

Minimálna ponuka
pre
I.
kolo
ponukového
konania
300,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku vo výške zodpovedajúcej
minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu musí
byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21
0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena.
Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet v lehote 3 dní od
ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 27OdK/132/2019 - neotvárať. Ponuka
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
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4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 15.11.2019 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 25.10.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K095229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Virág
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/189/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/189/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Virág, nar. 06.06.1968, bytom Mesto Nitra,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Virág, so sídlom Nitra, časť Chrenová, Trieda Andreja Hlinku
č. 612/12, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27OdK/189/2019, týmto oznamuje v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

1 697,51 EUR

3/1

V Nitre, dňa 25.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca
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K095230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihari Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 163, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/148/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/148/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Jozef Bihari, nar.: 21.09.1971, trvale bytom: Čakajovce 163, 951 43
Čakajovce, t.č. Čakajovce 304, 951 43 Čakajovce, spisová značka: 29OdK/148/2019 S1893 oznamuje, podľa
§ 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, doručená dňa 24.10.2019prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45 322 571
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 57 958,01 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods.
1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K095231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie IV. kola verejného ponukového konania

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci
pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 2.11.2016, vyhlásil dňa 6.8.2018 v zmysle § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii:

IV. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
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Súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľných vecí: rýchlovarná kanvica, DVD prehrávač Panasonic, digitálny fotoaparát, DVD kamera,
počítač s monitorom, elektrické hodiny, elektrická šróbovačka, TP link Wifi TL WR 741 ND, vežový
ventilátor KF 28 CE II, sušič Rowenta CV 4721 FO, PC repro Logitech
Miesto uloženia veci: Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1891/70
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota majetku: 325,- Eur

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty bola zverejnená v OV SR č. 123/2018 dňa 27.6.2018.

Dňa 22.10.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v 4. kole ponukového
konania na predaj majetku úpadcu. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, 4. kolo ponukového
konania je neúspešné.

V Leviciach dňa 23.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K095232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci
pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 2.11.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

V. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
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Súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľných vecí: rýchlovarná kanvica, DVD prehrávač Panasonic, digitálny fotoaparát, DVD kamera,
počítač s monitorom, elektrické hodiny, elektrická šróbovačka, TP link Wifi TL WR 741 ND, vežový
ventilátor KF 28 CE II, sušič Rowenta CV 4721 FO, PC repro Logitech
Miesto uloženia veci: Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1891/70
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota majetku: 325,- Eur

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty bola zverejnená v OV SR č. 123/2018 dňa 27.6.2018.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; 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 telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE SÚBOR VECÍ 32K/21/2016 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 15 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
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 verejného 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 zálohy vo výške minimálne 20 % z navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK91 1111 0000 0013
7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu
skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 16-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
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otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty a písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do
15 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 a s prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech účtu č. účtu:
SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka Levice,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty a písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha
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 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú zálohu na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
V Leviciach, dňa 24.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K095233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trávnik Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1126 / 42, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/11/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/11/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, správca dlžníka; Jaroslav Trávnik,
nar. 4.1.1977, bytom Sládkovičova 42, 937 01 Želiezovce, v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Jaroslav Trávnik, nar. 4.1.1977, bytom Sládkovičova 42, 937 01 Želiezovce k o n č í , nakoľko došlo k
splneniu rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR, sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslav
Trávnik, nar. 4.1.1977, bytom Sládkovičova 42, 937 01 Želiezovce, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
ZoKR z r u š u j e . Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 25.10.2019

Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Jaroslav Trávnik

K095234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sághiová Tünde
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 436 / 5, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1991
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/150/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/150/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Všeobecná
Pozemok
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 183/1 o výmere 100 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v
katastrálnom území Čata, obec Čata, okres Levice,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 164
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 183/3 o výmere 33 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v
katastrálnom území Čata, obec Čata, okres Levice,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 164
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 184/2 o výmere 232 m2, druh pozemku
záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území Čata,
obec Čata, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva
číslo 164
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 183/5 o výmere 1401 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci
sa v katastrálnom území Čata, obec Čata, okres
Levice, zapísaný na liste vlastníctva číslo 165
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 183/2 o výmere 65 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v
katastrálnom území Čata, obec Čata, okres Levice,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 194
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 183/4 o výmere 39 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v
katastrálnom území Čata, obec Čata, okres Levice,

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

100.00

Nie

30.00

Nie

232.00

Nie

840.00

Nie

20.00

Nie

12.00

Nie
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zapísaný na liste vlastníctva číslo 194
parcela (registra "C" evidovaná na katastrálnej mape)
parcelné číslo 184/1 o výmere 232 m2, druh pozemku
záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území Čata, 70.00
obec Čata, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva
číslo 194
stavba so súpisným číslom 34, postavená na
pozemku parcelné číslo 183/1, druh stavby rodinný
dom, popis stavby rodinný dom, nachádzajúci sa v
2000.00
katastrálnom území Čata, obec Čata, okres Levice,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 164

Nie

Nie

K095235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenička 218, 943 59 Sikenička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/134/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/134/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Ulica
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska

číslo
21
21
21
21

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
182,79 Eur
484,82 Eur
45,23 Eur
15,16 Eur

SKP, k.s., správca Marián Varga

K095236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Siekeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 83, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/129/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 29OdK/129/2019 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
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majetku Monika Siekeľová, nar. 4.6.1977, bytom 935 85 Demandice 83, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf, EČV: LV-052BZ, VIN: WVWZZZ1HZVW283348,

vecí

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, minimálne však za súpisovú hodnotu;
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť
všetky predložené návrhy.

Dňa 23.10.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového
konania na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, I. kolo ponukového konania
je neúspešné.

V Leviciach dňa 24.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K095237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Siekeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 83, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/129/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Monika Siekeľová, nar. 4.6.1977, bytom 935 85 Demandice 83 (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf, EČV: LV-052BZ, VIN: WVWZZZ1HZVW283348,

vecí

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; 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 telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Siekeľová – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
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 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 navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK70 0900 0000 0002 2389 1912, vedený v SLSP, a.s.,
pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 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.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Družstevná 18, 960 01 Zvolen
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím
predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu 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 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
V Leviciach, dňa 24.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K095238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Slávku 11, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/53/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Vyhodnotenie III. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 30OdK/53/2019 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Jozef Križan, nar. 22.3.1952, bytom A. Slávku 11, 942 01 Šurany, t.č. Železničný rad 14, 943 02
Štúrovo, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

III. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, EČV: NZ-194EH,
TMBEFF613X0155261, rok výroby: 1999

hnuteľných
farba: zelená tmavá,

vecí
VIN:

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná, bez STK, nespôsobilé na prevádzku v cestnej
premávke
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- EUR

dlžníka:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku,; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 23.10.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v III. kole ponukového
konania na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, III. kolo ponukového
konania je neúspešné.

V Leviciach dňa 25.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K095239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Slávku 11, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/53/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/53/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka oznamuje, že dňa 25.10.2019 vylúčila zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty dlžníka nasledovný majetok:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, EČV: NZ-194EH,
TMBEFF613X0155261, rok výroby: 1999

hnuteľných
farba: zelená tmavá,

vecí
VIN:

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná, bez STK, nespôsobilé na prevádzku v cestnej
premávke
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- EUR

úpadcu:

1/1

z dôvodu, že tento majetok podliehajúci konkurzu sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania a v zmysle § 167p ods. 2 Z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení prestáva
podliehať konkurzu.

Levice, dňa 25.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K095240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kukučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 1567/5, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1979
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/119/2019 S604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/119/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – motorového vozidla

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Jozef Kukučka, nar. 14.05.1979, bytom
Mojmírova 1567/5, 953 01 Zlaté Moravce, sp. zn.: 23OdK/119/2019 vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla, zapísanej v súpise všeobecnej
podstaty, súpisová zložka č. 1, zverejnené v OV č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019.
Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na info@insolvency.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Kukučka - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, 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 uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu motorového vozidla v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na
účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená áujemcom na
účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa
tohto bodu poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba
úspešného účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky
náklady predaja znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená
osoba podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol
úspešný záujemca, správca záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní,
od uplatnenia práva oprávnenou osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu
zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej
zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia
ponukového konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K095241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubeň Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/241/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Vladimír Dubeň,
Bratislavská /19, 010 01 Žilina, nar.: 19.03.1972 (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 Vladimír Dubeň

K095242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mäčková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10693/15, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/108/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/108/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Martina Mäčková, Kernova
10693/15, 036 01 Martin - Košút, nar.: 17.06.1984 (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
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SKP, k.s., správca Martina Mäčková

K095243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopilec Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malatiná 85, 026 01 Malatiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/95/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Marek Kopilec,
Malatiná /85, 026 01 Malatiná, IČO: 44683421 / nar.: 15.06.1986 (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 Marek Kopilec

K095244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemánek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudinská 61, 023 31 Rudinská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/54/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/54/2019
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 Žilina dňa 20.02.2019, sp. zn. 2OdK/54/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 40/2019 zo dňa 26.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján Zemánek, nar. 27. 9. 1961,
bytom Rudinská, 023 31 Rudinská (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
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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 Ján Zemánek, nar. 27. 9. 1961, bytom
Rudinská, 023 31 Rudinská končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K095245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 148 148, 010 13 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/19/2017 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/19/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci vedenej na majetok dlžníka Oľga Filová, nar. 01.08.1947, bytom 010 13 Porúbka 148, správkyňa
oznamuje, že došlo k speňaženiu majetku zapísaného v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Správkyňa týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň týmto vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby správkyni oznámili údaje potrebné pre poukázanie
výťažku, t.j. peňažný ústav, IBAN číslo bežného účtu, variabilný symbol a konštatný symbol.
V Žiline, 24.10.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Komanov 62 62, 023 03 Zborov nad Bystricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1964
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/123/2017 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/123/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Harvanová Marta, bytom U Komanov 62, Zborov nad
Bystricou, správkyňa oznamuje, že došlo k speňaženiu majetku zapísaného do súpisu majetku tovriaceho
všeobecnú podstatu a zámer správkyne zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správkyňa týmto vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby oznámili údaje potrebné pre poukázanie
výťažkov, t.j. peňažný ústav, IBAN číslo bežného účtu, varibilný a konštantný symbol.
V Žiline, dňa 24.10.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania, o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu: 2R 3/2013 – Okresný súd Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R 3/2013 S1239
Úpadca: Akadémia vzdelávania, o. z. „v konkurze“, Jarná 13, 010 01 Žilina, IČO: 00 441 074
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Dušan Paulík, Kukučínová 18, 974 01 Banská Bystrica

Zoznam členov veriteľského výboru:
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, predseda veriteľského
výboru, Dobrovičova 12, Bratislava, zastúpený JUDr. Laurou Bednarikovou, email:
laura.bednarikova@land.gov.sk,
2. Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zastúpená Ing. Miladou Janíčkovou,
email: mjanicka@slovenska-konsolidacna.sk,
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení Slovenskou
konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zastúpená Ing. Miladou Janíčkovou, email:
mjanickova@slovenska-konsolidacna.sk.
Predseda veriteľského výboru v zmysle ustanovení § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
7/2005 Z. z.“) zorganizoval písomné hlasovanie prostredníctvom e-mailovej komunikácie v zmysle Uznesenia č. 6
veriteľského výboru prijatého hlasovaním výboru zo dňa 22.06.2015, výsledok hlasovania zachytený v zápisnici
z hlasovania veriteľského výboru zo dňa 08.07.2015, zápisnica z hlasovania zverejnená v Obchodnom vestníku č.
135/2015 zo dňa 16.07.2015.

Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru v zmysle spomínaného ustanovenia
zákona považujú za prítomných.

Predmetom hlasovania veriteľského výboru bolo prijatie návrhu uznesenia k nasledovnému bodu:

1. Udelenie písomného pokynu správcovi konkurznej podstaty na speňaženie majetku úpadcu
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty v tomto konkurznom konaní podľa postupu
navrhnutého správcom konkurznej podstaty v Žiadosti veriteľskému výboru o záväzný pokyn zo
dňa 24.09.2019, ktorá bola správcom konkurznej podstaty doručená Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako predsedovi veriteľského výboru dňa
25.09.2019.
Správca konkurznej podstaty v bode III. – IV. žiadosti navrhuje postup predaja majetku úpadcu s tým, aby dve
pohľadávky uvedené v časti II. Oznámenia a žiadosti (pohľadávky dlžníka – Szabolcs Béres – súpisová hodnota
30 EUR; dlžníka – Vlastníci nebytových priestorov na ul. Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš – súpisová hodnota 40
EUR) a dve ochranné známky uvedené ako iné majetkové hodnoty v časti II., por. č. 2 a 3 oznámenia a žiadosti
Slovná ochranná známka registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, POZ 5772-2005,
číslo ochrannej známky: 214224 – súpisná hodnota 100 EUR a Kombinovaná ochranná známka registrovaná na
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, POZ 1712-95, číslo ochrannej známky: 176587 – súpisová
hodnota 500 EUR uvedené v súpise všeobecnej podstaty boli speňažené v ponukovom konaní spoločne ako
celok.

Písomné hlasovanie o tomto bode spolu s návrhom uznesenie k tomuto bodu bolo prostredníctvom emailovej
pošty doručené dňa 21.10.2019 Slovenskej konsolidačnej, a.s., a to aj ako členovi veriteľského výboru a aj ako
zástupcovi člena veriteľského výboru (Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) na emailovú adresu:
mjanickova@slovenska-konsolidacna.sk.

Odpoveď na predmetné písomné hlasovanie bola predsedovi veriteľského výboru Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava doručená od Slovenskej konsolidačnej,
a.s., a to aj ako od člena veriteľského výboru a aj ako zástupcu člena veriteľského výboru (Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky) emailom z vyššie uvedenej adresy dňa 22.10.2019. Odpoveď bola doručená v zmysle
podmienok hlasovania na email zástupcu predsedu veriteľského výboru: laura.bednarikova@land.gov.sk. Lehota
na hlasovanie uplynula dňa 22.10.2019.
Na základe výsledkov hlasovania následne pristúpil predseda veriteľského výboru v zmysle ustanovení § 38 ods.
6 zákona č. 7/2005 Z.z. k spísaniu tejto zápisnice z písomného hlasovania členov veriteľského výboru.
I.
K bodu č. 1 hlasovania – Udelenie písomného pokynu správcovi konkurznej podstaty na speňaženie majetku
Úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty podľa postupu navrhnutého správcom konkurznej podstaty
v Žiadosti veriteľskému výboru o záväzný pokyn zo dňa 24.09.2019, ktorá bola správcom konkurznej podstaty
doručená Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako predsedovi veriteľského
výboru dňa 25.09.2019.
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Predseda veriteľského výboru, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložil vo
vzťahu k udeleniu písomného pokynu správcovi konkurznej podstaty na speňaženie majetku úpadcu nasledovný
návrh Uznesenia:
„Zasadnutie veriteľského výboru v súvislosti so Žiadosťou veriteľskému výboru o záväzný pokyn zo dňa
24.09.2019, ktorú správca konkurznej podstaty doručil dňa 25.09.2019 predsedovi veriteľského výboru vo veci
speňažovania majetku úpadcu udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku
úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty podľa postupu navrhnutého v tejto žiadosti.“
Po hlasovaní členov veriteľov zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru skonštatoval:
Hlasovalo za: 3 hlasy (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenská
konsolidačná, a.s. a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zast. Slovenskou konsolidačnou, a.s.).
Hlasovalo proti: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.
Veriteľský výbor teda prijal nasledovné Uznesenie č. 1:
„Zasadnutie veriteľského výboru v súvislosti so Žiadosťou veriteľskému výboru o záväzný pokyn zo dňa
24.09.2019, ktorú správca konkurznej podstaty doručil dňa 25.09.2019 predsedovi veriteľského výboru vo veci
speňažovania majetku úpadcu udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku
úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty podľa postupu navrhnutého v tejto žiadosti.“

V Bratislave dňa 22.10.2019

_____________________________________________________________
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zast. na základe písomného poverenia JUDr. Laurou Bednarikovou

K095248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PALM stav. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pusté 865, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 613 568
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9K/3/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, 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

148

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

50 972 596, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856, ako správca
úpadcu PALM stav. s.r.o., so sídlom Pusté 865, 013 22 Rosina, IČO: 36 613 568, v zmysle § 32 ods. 21 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania, za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov. Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený preddavok na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 EUR a najviac 10
000 EUR na číslo účtu IBA: SK66 0900 0000 0051 3311 3685 vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil preddavok na trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Insolvency services, k.s., správca

K095249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vlžáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Uhliskom 267/47, 029 52 Hruštín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/146/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Vlžáková, nar. 02.02.1966, Pod Uhliskom 267/47,
029 52 Hruštín v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 7OdK/146/2019 s poukazom na
ustanovenie § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj časti majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
publikovaného v OV č. 189/2019 zo dňa 1.10.2019 pričom sa jedná o hnuteľnú vec- drevenú konštrukciu
billboardu v tvare písmena „V“ za nasledujúcich podmienok: záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu
správcu konkurznej podstaty JUDr. Michal Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok písomnú ponuku na
odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie- Vlžáková- Neotvárať“
v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s tým, že zálohu na
ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správu SK08 5600 0000 0009 4242 1001, VS: 1462019. Na
ponuky doručené správcovi po uvedenej lehote správca nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky,
kde bude záloha na ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na vyššie uvedený účet. Správca sa
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania možno
získať na adrese správcu JUDr. Michal Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok alebo mailom na
broz@judrbroz.sk.
V Ružomberku dňa 25.10.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K095250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Končeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
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Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/146/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Veronika Končeková, nar. 19.08.1994,
bytom Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin, týmto v zmysle § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ponúka na predaj majetok dlžníka a to:
Porad.
číslo

Typ
súpisovej
zložky

1.

Osobné motorové vozidlo Továrenská značka: RENAULT MEGANE SCENIC
JA/JA0NN5, ŠPZ: MT008EX, VIN: 1JA0NN521263876, Druh vozidla: osobné, 1/1
Hnuteľná vec Druh karosérie: AC Combi, Farba:Červená, Kategória: M1, Rok výroby: 2000

Všeobecná konkurzná podstata

-

Popis majetku

spouvl.
podiel
úpadcu

súpisová
hodnota

sporný
zápis

500 €

_

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu zverejnenom v OV č. 191/2019 dňa 03.10.2019 pod položkou
K088394
Za účelom speňaženia predmetného majetku správca vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania, za
nasledovných podmienok:
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v zalepenej
obálke s označením Ponukové konanie - neotvárať ! Ponuka musí obsahovať označenie súpisovej
položky majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške 70% súpisovej
hodnoty tohto majetku (čo predstavuje sumu minimálne 350,-Eur), presné označenie záujemcu, kópiu
dokladu totožnosti, u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu,
nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnychdní od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na nižšie uvedený účet: IBANSK8011000000002618713108, najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponukové konanie Končeková“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za speňažovaný majetok. S víťazom ponukového konania správca
uzatvorí kúpnu zmluvu.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s kúpou a s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
V Dolnom Kubíne dňa 25.10.2019
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K095251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby č. 02/2019
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
SR

d) PSČ

010 01

Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
24.10.2019
10:00 hod.
Prvé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Miesto konania dražby
C.
Dátum konania dražby
D.
Čas konania dražby
E.
Kolo dražby
F.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 6046, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Súpisová
Opis predmetu dražby
hodnota [EUR]
Byt č. 24, vchod č. 4, 3. poschodie v bytovom dome, súpisné číslo stavby 189, parcela číslo 6440, okres Ružomberok,
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
Priestor na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu – súpisné číslo stavby 189, vchod č. 4, 3. poschodie,
5.850,00 EUR
číslo bytu 24, LV číslo 6046, k. ú. Ružomberok, spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k bytu – 5544/247446
2
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m , parcela číslo 6440, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky
podiel – 5544/247446
G.
Opis stavu predmetu dražby
Ide o súpisovú zložku č. 2 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
Stavba bytového domu je postavená ako samostatne stojaci 1 – vchodový objekt začlenený do obytného súboru "sídliska Roveň"
v Ružomberku, na ulici Bystrická cesta. Stavba má 9 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Prístup k objektu je vytvorený z ulice
Bystrická cesta, na ktorej je dostatočný počet parkovacích miest. Zástavka MHD je v dosahu do 1 min. pešo, železnica v dosahu do 10 min.
pešo. Spojenie s centrom mesta mestskou hromadnou dopravou je do 5 minút, autom do 5 minút, pešo do 10 minút. V dosahu je kompletná
občianska vybavenosť (detské ihriská, Základná škola, zdravotn. služby – Ústredná vojenská nemocnica, obchody, vo vzdialenosti do 500 m
sú obchodné domy Lidl, City market, Stop Shop, sieť služieb s dostatočným parkovacím zázemím). V mieste je kompletná vybavenosť
(zemný plyn, elektrina kanalizácia, rozvody vody, tepla, oznamovacie rozvody, káblová televízia). Orientácia obytných miestností je na
juhozápad. Byt sa nachádza na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží), prístupný schodiskom alebo výťahom.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
Časť C: Ťarchy
Pre všetkých vlastníkov:
1. Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome, ktoré vzniká zo zákona podľa § 15
ods.1 zák. 151/95 Z.z.
62 Exekučný príkaz EX 6217/15 na zariadenie exekučného záložného práva; súdny exekútor, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.,
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, v prospech: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava II, IČO:
36062235, na spoluvlastnícky podiel 1/8 k nehnuteľnostiam – byt číslo 24, vchod č. 4, 3. p., v byt. dome súp. číslo stavby 189, na
pozemku CKN parc. č. 6440 a spoluvlastnícky podiel 5544/247446 na spoločných častiach a spoloč. zariadeniach domu a na
pozemku CKN parc. č. 6440; - 3366/15; č. z. – 4187/15
I.
Odhad Ceny predmetu dražby
5.850,- EUR
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
0,- EUR
K.
Najvyššie podanie
a) bolo urobené
b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
Obchodné meno / meno a
I.
1.
priezvisko
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
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Sídlo / Bydlisko
Názov ulice / verejné priestranstvá
Orientačné / súpisné číslo
Názov obce
Štát

III.

Zapísaný:

IV.

IČO / dátum narodenia

Deň vydania: 30.10.2019

Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592

V Žiline, dňa 24.10.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,
správca konkurznej podstaty

K095252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby č. 03/2019
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
SR

d) PSČ

010 01

Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
24.10.2019
10:30 hod.
Prvé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Miesto konania dražby
C.
Dátum konania dražby
D.
Čas konania dražby
E.
Kolo dražby
F.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 12831, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Súpisová hodnota
Opis predmetu dražby
[EUR]
Záhradná chatka so súpisným číslom 3571, parcela číslo 14594/65, okres Ružomberok, obec Ružomberok, k.ú.
800,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 12831, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
G.
Opis stavu predmetu dražby
Ide o súpisovú zložku č. 3 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
Záhradná chata so s. č. 3571 sa nachádza v záhradkárskej osade v meste Ružomberok v časti nad Vápenkou v blízkosti Národného parku
Veľká Fatra. Záhradná chata stojí na pozemku parc. č. 14594/65 ktorá nie vo vlastníctve majiteľov záhradnej chaty a ku ktorej sa viaže
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nájomná zmluva. Záhradná chata stojí na betónových základoch je drevená so sedlovou strechou bez možnosti celoročného využívania. Je
napojená na elektrickú sieť 220V. Voda je riešená prostredníctvom skupinového vodovodu. Prístupová cesta je štrková. Nie je určená
k celoročnému bývaniu.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
Časť C: Ťarchy
Bez tiarch.
I.
Odhad ceny predmetu dražby
800,-EUR
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
0,- EUR
K.
Najvyššie podanie
a) bolo urobené
b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
Obchodné meno / meno a
I.
1.
priezvisko
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
II.
a)
b)
c)
e)

Sídlo / Bydlisko
Názov ulice / verejné priestranstvá
Orientačné / súpisné číslo
Názov obce
Štát

III.

Zapísaný:

IV.

IČO / dátum narodenia

Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592

V Žiline, dňa 24.10.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,
správca konkurznej podstaty

K095253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby č. 04/2019
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
SR

d) PSČ
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
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B.
Miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
C.
Dátum konania dražby
24.10.2019
D.
Čas konania dražby
11:00 hod.
E.
Kolo dražby
Prvé kolo
F.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške ¼ vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 320, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Typ
Súpisová
Opis predmetu dražby
zložky
hodnota [EUR]
Parcela registra C, číslo 6291 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, okres Ružomberok, obec
pozemok
Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
Parcela registra C, číslo 6292 – záhrada o výmere 432 m2, okres Ružomberok, obec Ružomberok, k. ú.
pozemok 14.600,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
Stavba – Rodinný dom, súpisné číslo 119, postavený na parcela registra C, číslo 6291, okres Ružomberok,
stavba
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
G.
Opis stavu predmetu dražby
Ide o súpisovú zložku č. 1 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
Stavba rodinného domu je postavená ako samostatne stojaci podpivničený rodinný doma s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na
ulici Sv. Anny, k. ú Ružomberok, v blízkosti centra mesta Ružomberok, mesta s okresnou pôsobnosťou. V mieste je dobrá technická
vybavenosť (elektrina, kanalizácia, rozvody vody, tepla, oznamovacie rozvody, plyn). Prístup k objektu je vytvorený z ulice Sv. Anny,
v blízkosti domu je zástavka MHD je v dosahu do 2 min. pešo, železnica a autobusová stanica v dosahu do 15 min. pešo. Spojenie
s centrom mesta pešo je do 10 min. V blízkosti sa nachádza dobrá občianska vybavenosť.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
Časť C: Ťarchy
1 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
2 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
3 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
4 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
4 Exekučný príkaz EX 3305/2012 (Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica) zriadením exekučného
záložného práva na spoluvlastnícky podiel ¼ k nehnuteľnostiam – pozemok CKN par. č. 6291, 6292 a stavbe rodinný dom súp. č.
119 na parc. CKN č. 6291; - Z 909/13; pvz 774/13
4 Exekučný príkaz EX 1285/2014 (Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica) zriadením exekučného
záložného práva na spoluvlastnícky podiel ¼ k nehnuteľnostiam – pozemok CKN parc. č. 6291, 6292 a stavbe rodinný dom súp. č.
119 na parc. CKN č. 6291; - Z 2534/14
I.
Odhad Ceny predmetu dražby
14.600,-EUR
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
0,- EUR
K.
Najvyššie podanie
a) bolo urobené
b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
Obchodné meno / meno a
I.
1.
priezvisko
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
II.
a)
b)
c)
e)

Sídlo / Bydlisko
Názov ulice / verejné priestranstvá
Orientačné / súpisné číslo
Názov obce
Štát

III.

Zapísaný:

IV.

IČO / dátum narodenia

Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592

V Žiline, dňa 24.10.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,
správca konkurznej podstaty
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K095254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe č . 02/2019
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľov
1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu: S 1832.
30 479 592
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., v konkurze Michal
Račko sp. zn. 7OdK/56/2019
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
13.11.2019
10:00 hod.
Druhé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 6046, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Súpisová
Opis predmetu dražby
hodnota [EUR]
Byt č. 24, vchod č. 4, 3. poschodie v bytovom dome, súpisné číslo stavby 189, parcela číslo 6440, okres Ružomberok,
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
Priestor na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu – súpisné číslo stavby 189, vchod č. 4, 3. poschodie,
5.850,00 EUR
číslo bytu 24, LV číslo 6046, k. ú. Ružomberok, spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k bytu – 5544/247446
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2, parcela číslo 6440, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky
podiel – 5544/247446
H.
Opis predmetu dražby
Nehnuteľný majetok – byt č. 24, vchod č. 4 na 3. poschodí, súpisné číslo stavby 189, na pozemku CKN par. č. 6440, LV č. 6046
a spoluvlastnícky podiel prislúchajúci bytu 5544/247446 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku CKN parc. č.
6440.
Ide o súpisovú zložku č. 2 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stavba bytového domu je postavená ako samostatne stojaci 1 – vchodový objekt začlenený do obytného súboru "sídliska Roveň"
v Ružomberku, na ulici Bystrická cesta. Stavba má 9 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Prístup k objektu je vytvorený z ulice
Bystrická cesta, na ktorej je dostatočný počet parkovacích miest. Zástavka MHD je v dosahu do 1 min. pešo, železnica v dosahu do 10 min.
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pešo. Spojenie s centrom mesta mestskou hromadnou dopravou je do 5 minút, autom do 5 minút, pešo do 10 minút. V dosahu je kompletná
občianska vybavenosť (detské ihriská, Základná škola, zdravotn. služby – Ústredná vojenská nemocnica, obchody, vo vzdialenosti do 500 m
sú obchodné domy Lidl, City market, Stop Shop, sieť služieb s dostatočným parkovacím zázemím). V mieste je kompletná vybavenosť
(zemný plyn, elektrina kanalizácia, rozvody vody, tepla, oznamovacie rozvody, káblová televízia). Orientácia obytných miestností je na
juhozápad. Byt sa nachádza na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží), prístupný schodiskom alebo výťahom.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Časť C: Ťarchy
Pre všetkých vlastníkov:
1. Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome, ktoré vzniká zo zákona podľa § 15
ods.1 zák. 151/95 Z.z.
62 Exekučný príkaz EX 6217/15 na zariadenie exekučného záložného práva; súdny exekútor, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka
60, 821 08 Bratislava, v prospech: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava II, IČO: 36062235, na
spoluvlastnícky podiel 1/8 k nehnuteľnostiam – byt číslo 24, vchod č. 4, 3. p., v byt. dome súp. číslo stavby 189, na pozemku CKN
parc. č. 6440 a spoluvlastnícky podiel 5544/247446 na spoločných častiach a spoloč. zariadeniach domu a na pozemku CKN parc. č.
6440; - 3366/15; č. z. – 4187/15
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby a cena predmetu dražby
Cena nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom číslo: 81/2019, Ing. Renáta Lajčiaková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvia
Odhad hodnoty nehnuteľnosti a Odhad hodnoty stavebných prác – evidenčné číslo 914478, sídlo: Zarevúca 24, 034 01 Ružomberok vo výške
46.800,- EUR, čo v spoluvlastníckom podiele Dlžníka predstavuje sumu 5.850,- EUR.
K.
Najnižšie podanie Najnižšie podanie je stanovené vo výške 4.680,-EUR.
Minimálne
L.
200,- EUR
prihodenie
Dražobná
M.
a) výška
1.000,- EUR
zábezpeka
b)
spôsob
zloženia
1. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby
dražobnej
zábezpeky,
2. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680
adresa
a číslo
účtu
1021, vedený v Unicredit bank, a.s. s variabilným symbolom vkladu 022019.
dražobnej zábezpeky
c) doklad preukazujúci Účastník dražby predloží pri zápise do dražby:
zloženie
dražobnej 1.bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 022019,
zábezpeky
2. pripísaním vkladu na účet dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka v hotovosti a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
od dražby alebo bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník
písomne oznámi dražobníkovi.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
1.Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
2.Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
3. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
4. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby.
5. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby
Dňa 29.10.2019 o 10.00 hod. a dňa 06.11.2019 o 10.00 hod.
(dátum)
Miesto obhliadky
Obec Ružomberok.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a
Organizačné opatrenia
kontaktovanie správcu na tel. č.: +421 903 803 939, e-mail: palutka@oddlzovacia.sk,
najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné
podmienky v zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred
začatím dražby predložia dražobníkovi:
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
O.
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2
zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas
d. ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z
ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z
obchodného registra, živnostenského oprávnenia), nie starší ako 30 dní,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na
dobrovoľnej dražbe.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
momentom udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi odpis zápisnice, ktorou bol osvedčený
priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia
príklepu licitátorom.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať
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predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník
predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia odpisu zápisnice
a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“ ktorú podpíše
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu, 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 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., v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Poučenie podľa § 167r ods. 2 až 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z
konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom
rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba právo domáhať sa
od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.

V Žiline, dňa 24.10.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
správca konkurznej podstaty

K095255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
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Okresný súd Žilina
7OdK/56/2019
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe č . 03/2019
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľov
1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:
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JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu: S 1832.
30 479 592
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. , v konkurze Michal
Račko sp. zn 7OdK/56/2019
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
13.11.2019
10:30 hod.
Druhé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 12831, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Súpisová hodnota
Opis predmetu dražby
[EUR]
Záhradná chatka so súpisným číslom 3571, parcela číslo 14594/65, okres Ružomberok, obec Ružomberok, k.ú.
800,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 12831, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
H.
Opis predmetu dražby
Nehnuteľný majetok – záhradná chatka so súpisným číslom 3571, na parcele registra C, číslo parcely 14594/65, okres Ružomberok, obec
Ružomberok, k.ú. Ružomberok, LV číslo 12831, spoluvlastnícky podiel 1/8. Pozemok na ktorom stojí záhradná chata nie je predmetom
dražby a nie je vo vlastníctve vlastníka záhradnej chaty. K pozemku sa viaže nájomná zmluva.
Ide o súpisovú zložku č. 3 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Záhradná chata so s. č. 3571 sa nachádza v záhradkárskej osade v meste Ružomberok v časti nad Vápenkou v blízkosti Národného parku
Veľká Fatra. Záhradná chata stojí na pozemku parc. č. 14594/65 ktorá nie vo vlastníctve majiteľov záhradnej chaty a ku ktorej sa viaže
nájomná zmluva. Záhradná chata stojí na betónových základoch je drevená so sedlovou strechou bez možnosti celoročného využívania. Je
napojená na elektrickú sieť 220V. Voda je riešená prostredníctvom skupinového vodovodu. Prístupová cesta je štrková. Nie je určená
k celoročnému bývaniu.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Časť C: Ťarchy
Bez tiarch.
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby a cena predmetu dražby
Cena bola stanovená navrhovateľom dražby podľa § 7 zákona 7/2005 na celkovú cenu 6400,00 EUR, čo predstavuje hodnotu podielu dlžníka
1/8 sumu 800,00 EUR
K.
Najnižšie podanie
Najnižšie podanie je stanovené vo výške 640,-EUR.
Minimálne
L.
200,- EUR
prihodenie
M.
Dražobná zábezpeka a) výška
350,- EUR
b)
spôsob
zloženia
1.V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby
dražobnej
zábezpeky,
2.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680 1021,
adresa
a číslo
účtu
vedený v Unicredit bank, a.s. s variabilným symbolom vkladu 032019.
dražobnej zábezpeky
c) doklad preukazujúci Účastník dražby predloží pri zápise do dražby:
·
zloženie
dražobnej
bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 032019,
zábezpeky
·
pripísaním vkladu na účet dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby

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 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka v hotovosti a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia
od dražby alebo bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne
oznámi dražobníkovi.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
1.Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
2.Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
3.Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
4.Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby.
5.Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby
Dňa 29.10.2019 o 11.00 hod. a dňa 06.11.2019 o 11.00 hod.
(dátum)
Miesto obhliadky
Obec Ružomberok.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a
Organizačné opatrenia
kontaktovanie správcu na tel. č.: +421 903 803 939, e-mail: palutka@oddlzovacia.sk,
najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v
zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím
dražby predložia dražobníkovi:
O.
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2
zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d. ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého
bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného
registra, živnostenského oprávnenia), nie starší ako 30 dní,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne
vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
momentom udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi odpis zápisnice, ktorou bol osvedčený
priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia
príklepu licitátorom.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet
dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia odpisu zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“ ktorú podpíše predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na
vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti
s predmetom dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu, 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 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., v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Poučenie podľa § 167r ods. 2 až 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z
konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba právo domáhať sa od
nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
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V Žiline, dňa 24.10.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
správca konkurznej podstaty

K095256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe č . 04/2019
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľov
1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu: S 1832.
30 479 592
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., v konkurze Michal
Račko sp. zn. 7OdK/56/2019
Uhoľná
592/2
Žilina
d) PSČ
010 01
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
13.11.2019
11:00 hod.
Druhé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške ¼ vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 320, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
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územie: Ružomberok, a to:
Typ
zložky

Opis predmetu dražby

Súpisová
hodnota [EUR]

Parcela registra C, číslo 6291 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, okres Ružomberok, obec
pozemok
Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
2
Parcela registra C, číslo 6292 – záhrada o výmere 432 m , okres Ružomberok, obec Ružomberok, k. ú.
pozemok 14.600,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
Stavba – Rodinný dom, súpisné číslo 119, postavený na parcela registra C, číslo 6291, okres Ružomberok,
stavba
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
H.
Opis predmetu dražby
Nehnuteľný majetok – pozemky registra CKN parc. č. 6291 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2 spoluvlastnícky podiel 1/4, parc.
č. 6292 záhrada o výmere 432 m2 spoluvlastnícky podiel 1/4 a stavba rodinný dom so súp. č. 119 na pozemku registra CKN par. č. 6291
spoluvlastnícky podiel 1/4. Ide o súpisovú zložku č. 1 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku
č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stavba rodinného domu je postavená ako samostatne stojaci podpivničený rodinný doma s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na
ulici Sv. Anny, k. ú Ružomberok, v blízkosti centra mesta Ružomberok, mesta s okresnou pôsobnosťou. V mieste je dobrá technická
vybavenosť (elektrina, kanalizácia, rozvody vody, tepla, oznamovacie rozvody, plyn). Prístup k objektu je vytvorený z ulice Sv. Anny,
v blízkosti domu je zástavka MHD je v dosahu do 2 min. pešo, železnica a autobusová stanica v dosahu do 15 min. pešo. Spojenie
s centrom mesta pešo je do 10 min. V blízkosti sa nachádza dobrá občianska vybavenosť.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Časť C: Ťarchy
1 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
2 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
3 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
4 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
4 Exekučný príkaz EX 3305/2012 (Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica) zriadením exekučného
záložného práva na spoluvlastnícky podiel ¼ k nehnuteľnostiam – pozemok CKN par. č. 6291, 6292 a stavbe rodinný dom súp. č.
119 na parc. CKN č. 6291; - Z 909/13; pvz 774/13
4 Exekučný príkaz EX 1285/2014 (Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica) zriadením exekučného
záložného práva na spoluvlastnícky podiel ¼ k nehnuteľnostiam – pozemok CKN parc. č. 6291, 6292 a stavbe rodinný dom súp. č.
119 na parc. CKN č. 6291; - Z 2534/14
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby a cena predmetu dražby
Cena nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom číslo: 163/2018, Ing. Renáta Lajčiaková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvia
Odhad hodnoty nehnuteľnosti a Odhad hodnoty stavebných prác – evidenčné číslo 914478, sídlo: Zarevúca 24, 034 01 Ružomberok vo
výške 14.600,- EUR
K.
Najnižšie podanie Najnižšie podanie je stanovené vo výške 11.680,-EUR.
Minimálne
L.
200,- EUR
prihodenie
Dražobná
M.
a) výška
2.000,- EUR
zábezpeka
b)
spôsob
zloženia
1.V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby
dražobnej
zábezpeky,
2.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680 1021, vedený
adresa
a číslo
účtu
v Unicredit bank, a.s. s variabilným symbolom vkladu 042019.
dražobnej zábezpeky
c) doklad preukazujúci Účastník dražby predloží pri zápise do dražby:
·
zloženie
dražobnej
bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 042019,
zábezpeky
·
pripísaním vkladu na účet dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
v hotovosti a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby alebo
bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
1.Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
2.Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
3.Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
4.Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby.
5.Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby
Dňa 29.10.2019 o 12.00 hod. a dňa 06.11.2019 o 12.00 hod.
(dátum)
Miesto obhliadky
Obec Ružomberok.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie
Organizačné opatrenia
správcu na tel. č.: +421 903 803 939, e-mail: palutka@oddlzovacia.sk, najneskôr 1 deň pred
termínom obhliadky.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v
zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi:
O.
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2 zák. č.
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č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra,
živnostenského oprávnenia), nie starší ako 30 dní,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne
vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom
udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi odpis zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh
dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa
k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia odpisu zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“ ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu, 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 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., v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Poučenie podľa § 167r ods. 2 až 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v
dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby,
ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej
podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba právo domáhať sa od
nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.
c.
d.

V Žiline, dňa 24.10.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
správca konkurznej podstaty
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K095257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blumensteinová Ľuboslava, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čutkovská 8127/6 8127/6, 034 06 Ružomberok-Černová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/187/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/187/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Ľuboslava Blumensteinová, nar. 19.9.1960, bytom Čutkovská
8127/6, Ružomberok oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o., IČO: 24 785 199, so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 372,94 EUR. Prihláška
pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Žiline, dňa 24.10.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Babušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov - Peklina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/192/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/192/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 3OdK/192/2019 zo dňa 24. 06. 2019, zverejneným dňa 28. 06. 2019
v Obchodnom vestníku č. 124/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Pavol Babušík, nar. 12. 06. 1955, trvale bytom Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov – Peklina,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V súlade s ust. zákona vyhlasujem druhé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
spísaného vo všeobecnej podstate pod položkou 1, 3 – 13, 16, 17, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 191/2019 dňa 03. 10. 2019 pod položkou K088334, pozemky v podielovom spoluvlastníctve dlžníka
nachádzajúce sa v k. ú. Peklina, obec Dolný Hričov, okres Žilina, v súpisovej hodnote 705,28 Eur:
Č.súpis.zložky K. ú.

LV
č.

1

Peklina 192

3
4
5
6
7
8

Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina

291
292
292
292
293
294

Parc.č.

Druh parc.

"E" 230
"E" 269
"E" 270
"E" 334
"E" 296
"E" 144

dom
58/2
orná
orná
orná
orná
orná
orná

Výmera
m2

s. č. 11 na
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

3008
423
243
4935
3865
14980

Spoluvlast.
podiel
1/72,1/648

10/648

2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144

47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584

Prisluchaj. Výmera Hodnota
m2
m2

Súpisová hodnota
Eur
200,00

89,25
12,55
7,21
146,43
114,68
444,48

5,77
0,81
0,47
9,47
7,42
28,76

0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
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10
11
12
13
16
17

Peklina 142 "E" 113
"C"
Peklina 141
263/3
"C"
Peklina 115
268/3
"C"
Peklina 75
298/1
"C"
Peklina 75
298/2
Peklina 17 "C" 58/1
Peklina 17 "C" 58/2
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orná pôda

6695

2/88, 1/144

47/1584 198,65

0,0647

ostatná plocha

241

2/88, 1/144

47/1584 7,15

21,54

orná pôda

428

2/88, 1/144

47/1584 12,7

0,0647

orná pôda

1295

2/88, 1/144

47/1584 38,42

0,0647

orná pôda

1237

2/88, 1/144

47/1584 36,7

0,0647

záhrada
zast. plocha

406
82

1/36, 1/324
1/36, 1/324

10/324 12,53
10/324 2,53

18
21,54

12,85
154,01
0,82
2,49
2,37
225,54
54,50

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod súpisovou zložkou 1, 3 - 13, 16, 17
za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, pričom prednosť majú ponuky na kúpu pozemkov a podielu na nehnuteľnosti
ako celok.
2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená záujemcom na účet správcu IBAN
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 31922019, poznámka: ponuka Babušík Peklina.
3. Záujemcovia predložia správcovi ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ Pavol Babušík
Peklina č.. k. 3OdK/192/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo
dňa vyhlásenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom zverejnenie sa riadi ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania a zároveň zloží ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu podľa bodu V prípade doručenia ponúk
viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné jeho podané ponuky sa nebude
prihliadať.
8. Ponuka musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny, ďalej záujemca predloží - fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt,
mail). Na ponuky, ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie
písomných ponúk o 8,00 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy spolu s určením lehoty, do
ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať. Záloha zložená na účet správcu podľa bodu 2. bude započítaná na
kúpnu cenu v plnej výške. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude
považované za zmarenie verejného ponukového konania.
11. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, ktoré budú zjavne nevýhodne s ohľadom na
ponúknutú kúpnu cenu, ktorá bude v nepomere so súpisovou hodnotou.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Záujemcovia o bližšie informácie môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@mailt-com.sk.
V Martine dňa 25. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K095259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Koňařík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 437 116
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Koňařík, nar. 04.10.1977, bytom 013 32
Svederník, adresa na doručovanie Keblov 61, 013 32 Svederník, do 06.12.2018 podnikajúceho pod
obchodným menom Ivan Koňařík, s miestom podnikania Keblov 54, 013 32 Svederník - Zarieč, IČO: 40 437
116 (do 28.11.2002 IČO: 34 350 977) v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.

V Žiline dňa 25.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K095260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigdová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 513/12, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/265/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Rigdová, nar. 22.06.1969, bytom
Kuzmányho 513/12, 036 01 Martin - Záturčie, prechodne bytom D. Makovického 5135/5, 036 01 Martin Záturčie, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K095261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balejová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská 2351/2 2351/2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/204/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/204/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Janka Balejová, nar. 15.09.1972, bytom žilina, správkyňa
zverejňuje súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nasledovne:
1. Súpisová zložka
Súpisová hodnota
[EUR]

Názov
Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia, EČ: ZA963BU, farba tmavá zelená, VIN: TMBEFF61317334355, 5 dv.
hatchback, v premávke od 2004r., nepojazdné, prehnitá karoséria, bez platnej TK a EK

100

Dôvod zapísania: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Dátum zapísania: 12.11.2018
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dorčík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 540, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1978
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/141/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/141/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
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Mgr. Marek Šmida, komplementár

K095263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plátek Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/192/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/192/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Plátek, nar. 11.11.1982, bytom 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01
Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Miroslav Baláž, do 27.09.2002 podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Považská, so sídlom Považská 1391/14,, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 863 087
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/262/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/262/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: : Miroslav Baláž, nar. 20.01.1970, trvale bytom Považská 1391/14, 034
01 Ružomberok, do 27.09.2002 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Baláž, s miestom podnikania
Považská 8, 034 01 Ružomberok, IČO: 10 863 087a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený
- žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.
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Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K095265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladný Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1102/2 1102/2, 014 01 Bytča-Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/278/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/278/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Ľuboš Chladný, nar. 15.02.1980, bytom Okružná 1102/2, 014 01
Beľká Bytča v súlade s ust. § 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol
zverejnený v OV 136/2019 zo dňa 17.07.2019, a to:
Súpisová zložka č. 1)
Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBJG21U328532327, EČ: BY071AP,
zdvihový objem valcov: 1896 cm3, 66 kW, druh: Combi, farba šedá metalíza, prvá evidencia: 2001r.
Súpisová hodnota 800 EUR
Aktuálny stav: najazdené cca 400 tis. km, namontované ťažné zariadenie, momentálne nepojazdné, nutná
oprava. Od septembra neplatná STK

Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „ZÁVÄZNÁ PONUKA – KONKURZ 1OdK/278/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Ing.
Gabriela Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk
v kancelárii správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebude
doručené správcovi do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred
uplynutím lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky
majetku len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
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Do 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku 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 zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

meno, priezvisko, titul ( FO ) alebo obchodný názov záujemcu ( PO ),
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
záujemca fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
záujemca právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo úradne overenú
fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu štatutárneho
orgánu,
navrhovaná kúpna cena samostatne pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca záujem
a celková navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich.
Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom
Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

12782018

Správa pre prijímateľa:

meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 10 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
konania a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
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V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, 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.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Svobodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Dukelských hrdinov 2040/13, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/266/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/266/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: : Elena Svobodová, nar. 01.01.1952, bytom Dukelských hrdinov
2040/13, 026 01 Dolný Kubín a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
- žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K095267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehrada 52, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 339 338
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/207/2019 S1954
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Pobijak, správca dlžníka Peter Novotný, nar. 12.11.1970, bytom 034 01 Ružomberok, adresa na
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doručovanie Priehrada 52, 034 01 Ružomberok - Hrboltová, podnikajúceho pod obchodným menom Peter
Novotný, s miestom podnikania Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 339 338, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0902054495 alebo e-mailom na adresu tomas.pobijak@gmail.com.
JUDr. Tomáš Pobijak, správca

K095268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehrada 52, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 339 338
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/207/2019 S1954
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pobijak, správca dlžníka Peter Novotný, nar. 12.11.1970, bytom 034 01 Ružomberok, adresa na
doručovanie Priehrada 52, 034 01 Ružomberok - Hrboltová, podnikajúceho pod obchodným menom Peter
Novotný, s miestom podnikania Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 339 338, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK83 1100 0000 0029 3924 3346 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Novotny.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Tomáš Pobijak, správca

K095269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehrada 52, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 339 338
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/207/2019 S1954
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Okresný súd Žilina
1OdK/207/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Peter Novotný, nar. 12.11.1970, bytom 034 01 Ružomberok, adresa
na doručovanie Priehrada 52, 034 01 Ružomberok - Hrboltová, podnikajúceho pod obchodným menom Peter
Novotný, s miestom podnikania Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 339 338, oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1OdK/207/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
204/2019 dňa 22.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Tomáš Pobijak.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Peter Novotný, born 12.11.1970, permanently residing at Priehrada 52,
034 01 Ružomberok, our duty is to inform you, that District Court in Žilina, No. 1OdK/207/2019 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 204/2019 from 22.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Tomáš Pobijak as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Not lodged security rights become
extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Tomáš Pobijak (správca)

K095270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Ondrej, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 493/5 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2018
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2OdK/225/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ing. Ondrej Vágai, nar. 12.06.1971, bytom Dibová 493/5,
Liptovský Mikuláš, správkyňa zverejňuje súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nasledovne:
1. Súpisová zložka
Pohľadávka dlžníka voči Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia z titulu vykonávaných zrážok z výsluhového
dôchodku, deponovaných na depozitnom účte v celkovej výške 1.122 EUR.
Vymožená suma pripísaná v prospech bežného účtu majetkovej podstaty dňa 11.12.2018
Majetok zapísaný do súpisu ku dňu 11.12.2018
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Ondrej, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 493/5 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Ing. Ondrej Vágai, bytom Dubová 493/5, Liptovský Mikuláš,
oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok veriteľa SR - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, IČO:
34000666, so sídlom Pri Šajbách 12, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok –
3, v celkovej výške prihlásenej sumy 20.278,79 EUR. Prihlášky pohľadávok boli zapísané do zoznamu
pohľadávok s označením 3/S-1 až 3.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michaela Vieriková, správca konkurznej podstaty dlžníka týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v
Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky vo
výške 16,50 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michaela Vieriková, správca

K095273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Na základe zverejneného súpisu majetku správca majetok dlžníka speňažoval v rámci ponukového konania,
pričom hnuteľné veci sa nepodarilo správcovi speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
V zmysle § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 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.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K095274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sojková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/228/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, 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 Žilina uznesením sp.zn. 9OdK/228/2019 zo dňa
23.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2019 zo dňa 29.07.2019, na majetok dlžníčky:
Zuzana Sojková, narodená: 01.10.1970, bytom: Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 51 865 467, dňa 24.10.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 822,97 €. Pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 24.10.2019.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirok Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 121 121, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/265/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/265/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v konkurznej veci dlžníka: Jaroslav Cirok, nar. 21.5.1972, bytom Liptovská Porúbka, 033 01 Liptovský
Hrádok, adresa na doručovanie: Štúrova 728/21, 033 01 Liptovský Hrádok , oznamuje, že do súpisu majetku
konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného prehlásenia dlžníka
a vyjadrenia dlžníka pri osobnom rozhovore správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ust. § 167h, ods. 1 z.
č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V Turanoch dňa: 23.10.2019
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K095276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodžár Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosihy nad Ipľom 30, 991 11 Kosihy nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1965
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/682/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/682/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Alexander Bodžár, Kosihy na Ipľom /30, 991 11 Kosihy nad Ipľom, nar.: 23.04.1965 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Alexander Bodžár

K095277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Figa Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 6736 / 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1983
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/216/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/216/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Iné majetkové hodnoty:
Popis
Obchodný podiel

Obchodná spoločnosť
HMC SLOVAKIA S.R.O.

Sídlo
Starohorská 72, 974 11 Banská Bystrica

IČO
48 223 221

Podstata
všeobecná

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 139/2019 dňa 22.07.2019.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže obchodný podiel sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
kole ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Martin Figa

K095278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plešivčiak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovec 20, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1982
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/371/2018 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/371/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení 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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insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Ján Plešivčiak,
Dubovec /20, 980 41 Dubovec, IČO: /r.č.:/ nar.: 18.06.1982 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca Ján Plešivčiak

K095279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrváňová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Zámkom 16, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1975
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/721/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/721/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Mária Škrváňová,
Pod Zámkom 16/-, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: /r.č.: / nar.: 27.09.1975 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca Mária Škrváňová

K095280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balciar Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/732/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/732/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
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 Balciar, Hnúšťa -/-, 981 01 Hnúšťa, IČO: 41 307 127 /r.č.: / nar.: 18.10.1964 (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.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Marian Balciar

K095281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažeková Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Katarínska Huta 467, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/653/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/653/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ružena
Blažeková, Katarínska Huta 467/-, 985 22 Cinobaňa, IČO: /r.č.: / nar.: 02.04.1980 (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 Ružena Blažeková

K095282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luptáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/342/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/342/2017
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 Banská Bystrica zo dňa 03.11.2017, sp. zn. 3OdK/342/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 218/2017 dňa 15.11.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Oľga Luptáková, nar.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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25.12.1976, bytom P.O. Hviezdoslava 2, 96901 Banská Štiavnica, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu
ustanovil LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, IČO: 47817003,
zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Oľga Luptáková , nar. 25.12.1976, P. O.
Hviezdoslava 2, 96901 Banská Štiavnica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K095283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Husiná 82, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1951
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/479/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/479/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.05.2019, sp. zn. 4OdK/479/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 91/2019 zo dňa 14.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ernest Balog, nar.
18.04.1951, trvale bytom Husiná 82, 985 42 Veľké Dravce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,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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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 Ernest Balog, nar. 18.04.1951, Husiná 82,
985 42 Veľké Dravce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K095284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 51, 985 52 Ružiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1959
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/669/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/669/2018
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 Banská Bystrica dňa 29.10.2018, sp. zn. 5OdK/669/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 213/2018 zo dňa 06.11.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Judita Oláhová,
nar. 9. 8. 1959, trvale bytom Ružiná 51, 985 52 Divín (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
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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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 Judita Oláhová, nar. 09.08.1959, trvale
bytom Ružiná 51, 985 52 Divín končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K095285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 2K 12/2019 v kancelárii správcu konkurznej
podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do
14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo
emailom: tkacova.skp@gmail.com.
V Detve, dňa 24.10.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K095286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S v zmysle § 32
ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK07 0900 0000 0000 5932 6435, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., VS: 6119357581.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Detve, dňa 24.10.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K095287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

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

185

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Potraviny Kačka, a. s.,
so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.10.2019, sp. zn. 2K 12/2019, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 205/2019 dňa 23.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing.
Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu: S1795 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, our duty is to
inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 17.10.2019, sp. zn. 2K 12/2019, and promulgated in
the Commercial bulletin No. 205/2019 from 23.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu: S1795
(as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

186

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise 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, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

V Detve, dňa 24.10.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K095288
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
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom: Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava, IČO: 36 062 235
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 2.695,56 Eur, doručená poštou dňa 24.10.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Banskej Bystrici, dňa 25.10.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K095289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kostková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 234, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 7/788, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/897/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/897/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Marta Kostková, nar. 27. 04. 1968, trvale bytom Telgárt 234, 976 73 Telgárt, zapísal do súpisu
majetku konkurznej podstaty nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Popis
Súpisová zložka Nehnuteľnosť
stavby
majetku
Rodinný
Stavba
1.
dom

Štát Obec

Súpisné číslo Katastrálne
stavby
územie

SR Telgárt 234

Telgárt

Číslo
LV

Na parcele Spoluvlastnícky
číslo
podiel

súpisová
hodnota

2344

676

5000,-EUR

2/12

Dlžník si k tomuto majetku uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Podľa § 167o zákona o konkurze
a reštrukturalizácii obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty
obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Vzhľadom
na uvedené má správca má za to, že vyššie uvedený majetok dlžníka nemožno v konkurze speňažiť, nakoľko by
z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň
sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca informuje veriteľov, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok v lehote 14 dní od zverejnenia
tohto oznámenia a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, bude sa
vychádzať zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť
náklady speňaženia.
Vo Veľkom Krtíši, 25.10.2019
Vladimír Vanko, správca

K095290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burčík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 45, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/853/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/853/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, v konkurznej veci dlžníka
Roman Burčík, nar. 16.7.1970, bytom Trieda SNP 1553/45, Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Roman Burčík – BUKOM, s miestom podnikania Tulská 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
40598195, ktorá obsahovala celkom jednu prihlásenú pohľadávku v celkovej výške 135,89 €, z toho istina 135,89
€ a prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 24. októbra 2019
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JUDr. Ján Čipka, správca

K095291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kolóň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 29, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1950
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1005/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1005/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis oddelenej podstaty pre veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653:
- nehnuteľnosti evidované na LV č. 314, k. ú. Stará Kremnička, obec Stará Kremnička, okres Žiar nad Hronom:
STAVBA:
1. rodinný dom so súp. č. 29 na parc. č. C KN 29/2, súpisová hodnota 20 000,- €
v podiele dlžníka 1/2
v podiele dlžníka 1/2.
Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok: Pohľadávka vznikla zo
Zmluvy č. 5053286754, uzatvorenej dňa 07.03.2014, neuhradením istiny, pričom obligačným dlžníkom je tretia
osoba. Zostatok pohľadávky veriteľa je istina 42 264,56 €, celková suma 42 264,56 €. Výška zabezpečenej
pohľadávky: 42 264,56 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 9.

- nehnuteľnosti evidované na LV č. 833, k. ú. Stará Kremnička, obec Stará Kremnička, okres Žiar nad Hronom
POZEMOK:
1. parc. č. CKN 28 – záhrada o výmere 873 m2, súpisová hodnota 4 365,- €
2. parc. č. C KN 29/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2,
súpisová hodnota 2 050,- €
3. parc. č. C KN 29/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2,
súpisová hodnota 820,- €
4. parc. č. C KN 29/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2,
súpisová hodnota 135,- €
5. parc. č. C KN 29/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2,
súpisová hodnota 520,- €
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STAVBA:
1. garáž bez so súp. č. na parc. č. C KN 29/3, súpisová hodnota 5 000,- €
v podiele dlžníka 1/1.
Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok: Pohľadávka vznikla zo
Zmluvy č. 5053286754, uzatvorenej dňa 07.03.2014, neuhradením istiny, pričom obligačným dlžníkom je tretia
osoba. Zostatok pohľadávky veriteľa je istina 42 264,56 €, celková suma 42 264,56 €. Výška zabezpečenej
pohľadávky: 42 264,56 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 9.

V Rimavskej Sobote dňa 25.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K095292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Priehodová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 456/35, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/146/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Gabriela Priehodová, nar. 08.10.1954,
trvale bytom M. R. Štefánika 456/42, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 4OdK/146/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/146/2019 zo dňa 14.02.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 36/2019 dňa 20.02.2019,

týmto oznamuje skončenie a výsledok 1. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom Vestníku č.
188/2019 dňa 30.09.2019, pod K087065 predmetom, ktorého bol súbor majetku a to:

cenné papiere
Počet
Poradové
Forma kusov
Druh CP
číslo
CP
CP

1

Akcia
Na
kmeňová meno

5 ks

Mena Menovitá
ISIN
hodnota CP

euro 33,20 €

Emitent

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

0031320155 Všeobecná
Centrálny
úverová
banka,
a.s.,
SK1110001437
depozitár cenných 160,- €
Mlynské nivy 1, 829 90
papierov SR, a.s.
Bratislava, SR
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(ďalej aj ako „predmet speňažovania“)

VÝSLEDOK – ÚSPEŠNÉ
Cena dosiahnutá v ponukovom konaní zložená na účet správcu č. IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC
(SWIFT): TATRSKBX úspešným záujemcom je 565,- €.
Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty (predmet speňažovania) za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9
posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii považuje deň nasledujúci po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene 25.10.2019

K095293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ríz Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Francisciho 2158 / 21, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/787/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/787/2019
Druh podania:
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: Peter
Ríz, nar. 06. 12. 1965, trvale bytom Francisciho 21, 984 01 Lučenec, korešpondenčná adresa Tolstého 18,
984 01 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom Peter Ríz – Plastik, Adyho 22, 984 01 Lučenec, IČO:
14 178 605 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
25.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 25.10.2019

Mgr. Martina Vaculčíková
Správca úpadcu
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K095294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Ľ. Štúra 5953/23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1979
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/813/2019 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/813/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marek Homola Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Nám.
Ľ. Štúra 5953/23, 974 05 Banská Bystrica, IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 27.10.1979 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: 4OdK/813/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/813/2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851
04 Bratislava-Petržalka, SR, doručenej správcovi dňa 16.10.2019, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 15.10.2019, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, SR

Pohľadávka č. 1 vo výške 58,45 EUR, z toho istina vo výške 48,45 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 10,EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Výkaz nedoplatkov č. 1321451013 zo dňa 18.06.2013, Popis: §17a ods. 1 zák.
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 2 vo výške 45,01 EUR, z toho istina vo výške 45,01 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Výkaz nedoplatkov č. 1821315817 zo dňa 07.06.2018, Popis: §16 ods. 1 zák.
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 3 vo výške 15,07 EUR, z toho istina vo výške 15,07 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 201901, Popis: §16 ods. 1 zák. č. 580/2004 Z.z.
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o zdravotnom poistení
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 4 vo výške 2,22 EUR, z toho istina vo výške 2,22 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 201904, Popis: §16 ods. 1 zák. č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 5 vo výške 31,16 EUR, z toho istina vo výške 31,16 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 201904, Popis: §16 ods. 1 zák. č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 6 vo výške 19,38 EUR, z toho istina vo výške 19,38 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 201905, Popis: §16 ods. 1 zák. č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 25.10.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K095295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/411/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/411/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
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1. Pohľadávka z účtu č. SK71 5200 0000 0000 1267 8812 vedenom v OTP Banka Slovensko, a. s. vo výške
11,70 €, súpisová hodnota 11,70 €,
2. Pohľadávka z účtu č. SK16 5200 0000 0000 7583 7831 vedenom v OTP Banka Slovensko, a. s. vo výške 0,73
€, súpisová hodnota 0,73 €,
2. Pohľadávka z účtu č. SK56 5200 0000 0000 0483 3528 vedenom v OTP Banka Slovensko, a. s. vo výške
76,95 €, súpisová hodnota 76,95 €.

V Rimavskej Sobote dňa 25.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K095296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihráč 130, 967 01 Ihráč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/772/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/772/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že dňa
16.10.2019, teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
v celkovej sume 1.926,54,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
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b)na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Radka Longauerová
správca

K095297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poljaková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8333/14, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/567/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/567/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivana Poljaková, nar. 23. 08. 1970, trvale
bytom Mojmírová 8333/14, 960 01 Zvolen - Môťová, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
končí.

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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Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K095298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurcaková Miluše
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 19, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1970
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1057/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1057/2018
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 Banská Bystrica dňa 07.11.2018, sp. zn. 2OdK/1057/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 220/2018 zo dňa 15.11.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miluše Jurcaková,
nar. 09.10.1970, trvale bytom Tulská 19, 974 04 Banská Bystrica (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.“
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 Miluše Jurcaková, nar. 09.10.1970, trvale
bytom Tulská 19, 974 04 Banská Bystrica 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kuchárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechov 44/88, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/746/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/746/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. 167j zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
dlžník: Ľubica Kuchárová, nar. 15.04.1963, bytom Sebechov 44/88, 962 01 Zvolenská Slatina
spisová značka: 4OdK/746/2019 S 1241
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
P. č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku
-

Vlast. podiel
-

Deň zapísania
-

Dôvod zapísania
-

Súpis. hodnota
-

JUDr. Mário Keleti, správca

K095300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 238 / 26, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1973
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/867/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/867/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku úpadcu: Róbert Gajdošík, nar. 12.06.1973, trvale bytom P. O.
Hviezdoslava 238/26, 960 01 Zvolen, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ
NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do
konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení
konkurzu v Obchodnom vestníku sa KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA ZRUŠUJE.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „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.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Figa Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 6736 / 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1983
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/216/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/216/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, správca
dlžníka: Martin Figa, Rudohorská /17, 974 11 Banská Bystrica , nar.: 20.09.1983 (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.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Martin Figa

K095302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Snitková Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1980
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/713/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/713/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Michaela Snitková, nar. 15. 03. 1980, trvale bytom Poľná 5955/17,
974 05 Banská Bystrica týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, ktorý by
existoval a ktorý by bolo možné speňažiť, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Michaela Snitková, nar. 15. 03. 1980, trvale bytom Poľná 5955/17, 974 05
Banská Bystrica, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csizmárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 466/73, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/847/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/847/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola do
kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811
02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávku vo výške 15 567,98
EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Banskej Bystrici, dňa 25.10.2019

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K095304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csizmárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 466/73, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/847/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/847/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Mária Csizmárová, nar. 28.08.1961, trvale bytom Oremlaz
466/73, 976 62 Brusno, podnikajúca pod obchodným menom - Mária Csizmárová, s miestom podnikania Oremlaz
466/73, 976 62 Brusno, IČO: 43718442, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ
NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko majetok dlžníka označený ako obydlie špecifikovaný v zverejnení
v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019, nemožno v súlade s § 167o ods. 2 ZoKR speňažiť, keďže
nemožno predpokladať, že by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné uspokojiť
náklady speňaženia a aspoň z časti pohľadávky prihlásených veriteľov. Predmetný majetok prestáva podliehať
konkurzu. Žiadny iný majetok dlžníka správca vykonanými šetreniami nezistil, a teda konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K095305
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/365/2017
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 JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Miroslav Pokoš, nar. 12. 11. 1984, trvale bytom Vaľkovňa – Nová Maša č. 20,
976 69 Pohorelá, obchodné meno Miroslav Pokoš, s miestom podnikania Nová Maša č. 20, 976 69
Pohorelá, IČO: 43 381 863 počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností,
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 sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Pokoš, nar. 12. 11. 1984, trvale bytom Vaľkovňa – Nová Maša
č. 20, 976 69 Pohorelá, obchodné meno Miroslav Pokoš s miestom podnikania Nová Maša 20, 976 69
Pohorelá, IČO: 43 381 863 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 24.
októbra 2019
K095306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanec Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská Huta-Kalinka 43, 962 25 Vígľašská Huta-Kalinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/753/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/753/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca dlžníka: Libor Chovanec, nar.: 14.02.1960, trvale bytom Vígľašska Huta –
Kalinka 43, 962 25 Vígľašska Huta - Kalinka, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vznení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
ktorý si prihlásil nasledovné pohľadávky:
·

pohľadávka č. 1 vo výške 60 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávka č. 2 vo výške 39,83 EUR
pohľadávka č. 3 vo výške 26,55 EUR
pohľadávka č. 4 vo výške 26,55 EUR

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová

K095307
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Sebőková, nar. 02.12.1972,
trvale bytom Behynce 39, 982 01 Tornaľa, v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu bola správcovi doručená prihláška a do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ:
Prihlásená suma:

TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769
955,72 EUR

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K095308
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
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Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jolana Váradiová, nar. 17. 01. 1950, trvale bytom Belín 49, 980 01 Belín, zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 192/2019 zo dňa 04.10.2019 oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného ponukového
konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Správca vyhodnotil ponukové konanie ako neúspešné.

Recovery group, k. s., správca
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová

K095309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 50, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Stanislav Čonka, nar.: 18.06.1968, trvale bytom Tatranská 50,
059 91 Veľký Slavkov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávky veriteľa:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v celkovej sume
79,04 €,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K095310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Figurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1886/32, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/260/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/260/2018
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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Oznámenie o konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Denisa Figurová, nar. 22.04.1976, trvale bytom Laborecká 1886/32, 066 01
Humenné v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn.
2OdK/260/2018, 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 187/2019 dňa 27.09.2019 pod č. K086572, a to:
Por.č. Súpisová Číslo
zložka
parcely
EKN

Druh
pozemku

Výmera Štát Obec

Okres Kat.
územie

List
Spoluvl.
vlastníctva podiel

1

pozemok

54/1

Ostatné
plochy

10516
m2

2

pozemok

54/2

Ostatné
plochy

505 m2 SR

Ladomírov Snina Ladomírov

3

pozemok

875

Orná pôda 3148 m2 SR

Ladomírov Snina Ladomírov

1/8

Ladomírov Snina Ladomírov 496

5/96

496

5/96

496

5/96

496

5/96

496

5/96

496

5/96

496

5/96

496

5/96

SR

Ladomírov Snina Ladomírov 404
404

1/8
1/8

404

Orná pôda 6998 m2 SR

pozemok
4

174
Orná pôda 8108 m2 SR

pozemok
5

215
Orná pôda 2233 m2 SR

pozemok
6

Ladomírov Snina Ladomírov

229
Orná pôda 7585 m2 SR

pozemok
7

Ladomírov Snina Ladomírov

380
pozemok

8

428
pozemok

9

437
pozemok

10

544

Ladomírov Snina Ladomírov
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

Ladomírov Snina Ladomírov
10883
m2

SR

10179
m2

SR

Ladomírov Snina Ladomírov

Ladomírov Snina Ladomírov

5531 m2 SR

pozemok
11

7395 m2 SR

808

Orná pôda

Ladomírov Snina Ladomírov

Súpisová Dôvod/Deň
hodnota
zapísania
majetku v majetku
EUR
§ 67 ods.1/a
131,45
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
6,31
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
100,19
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
92,80
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
107,52
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
29,61
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
100,58
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
19,14
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
28,17
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
26,35
ZKR
26.07.2018
§ 67 ods.1/a
73,34
ZKR
26.07.2018

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 715,46 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 - 2OdK/260/2018 S1159 KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.,
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

K095311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Monika Perháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenica pri Sabinove 208, 082 56 Červenica pri Sabinove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/530/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/530/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ing. Monika Perháčová, nar. 06.08.1968, trvale bytom 082 56 Červenica pri
Sabinove 208 v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn.
2OdK/530/2019, 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 185/2019 dňa 25.09.2019 pod č. K085541, a to:
Č.
Súpisová
súp.
položka
pol.
1

pozemok

2

pozemok

Číslo parcely
reg.“E“ evid. Druh
na mape urč. pozemku
operátu
Trvalý
583/5
trávny
porast
583/8

Súpisová
Dôvod/Deň
Kat.
List
Spoluvl. hodnota
Výmera Štát Obec
Okres
zapísania
územie vlastníctva podiel
majetku v
majetku
EUR
§ 67 ods.1/a
2680
SR MILPOŠ Sabinov Milpoš
584
2/12
89,33
ZKR
m2
30.08.2019
§ 67 ods.1/a
2304
Orná pôda
SR MILPOŠ Sabinov Milpoš
584
2/12
192,00
ZKR
m2
30.08.2019

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 281,33 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 - 2OdK/530/2019 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,
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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.,
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

K095312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mr. Denisa Vasiľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Žipov 247, 094 33 Vyšný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/251/2018-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/251/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v predmetnom konkurze oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy
konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 167l ods. 5
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ vo výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.:
4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s., s uvedením symbolu
V=52512018 a poznámky: kaucia /s označením veriteľa a pohľadávky, ktorá sa popiera/.

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

207

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K095313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrunku 63/33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/758/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/758/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v predmetnom konkurze oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy
konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 167l ods. 5
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ vo výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.:
4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s., s uvedením symbolu
V=27582019 a poznámky: kaucia /s označením veriteľa a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K095314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská
13/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR zverejňujem doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o tieto súpisové zložky majetku:
Súpisové zložky majetku
Peňažná pohľadávka
Číslo
súpisovej
zložky

444

Dlžník

Deň zaradenia Celková
do súpisu
suma /EUR/

Právny dôvod

ASV
REAL
s.r.o.,
sídlom Majetková hodnota z neúčinného právneho úkonu podľa
Púchovská 8, 831 06 Bratislava, právoplatného Uznesenia Okresného súdu Prešov, sp. zn.
IČO: 35 749 725
2Cbi/38/2018 zo dňa 24.09.2019.
24.10.2019

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
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JUDr. Miroslav Pilát, komplementár

K095315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laci Sergej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Torysa 258, 082 76 Torysa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/531/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/531/2019
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 – Sergej Laci, nar. 13.04.1978, Torysa 258, 082 76
Torysa - pod č. k. 2OdK/531/2019 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 Sergej Laci, nar. 13.04.1978, Torysa
258, 082 76 Torysa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167
ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 25.10.2019
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K095316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudi Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1605 / 4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1988
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/581/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/581/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľný majetok:
Stavba
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Súpisné Postavený
číslo
na parcele

Palárikova,
1605/4
Snina, SR

Označenie
Číslo vchodu/
LV
poschodie/
číslo bytu
1/ 2/ 4

Deň vydania: 30.10.2019

Štát / okres /
Deň
Dôvod
obec
/ Súpisová zapísania
zapísania
Podiel
katastrálne
hodnota majetku do majetku
do dlžníka
územie
podstaty
súpisu
Majetok
patriaci
SR / Snina
1/1
19,000,- € 25.10.2019
dlžníkovi
ku
/Snina / Snina
(BSM)
dňu vyhlásenia
konkurzu

reg. „C“ KN,
parc.
č. 6167
5066/95

Pozemok

č.
súpis. Druh pozemku
zložky
Zastavaná
2.
plocha
a nádvorie

Kat. územie /
Register
a Výmera
obec /okres /
číslo parcely v m2
štát
reg. „C“ KN,
Snina/ Snina
parc.
č. 348
/Snina/ SR
5066/95

Súpisová
Číslo
hodnota
LV
EUR
6167

300,- €

Deň
zapísania
Dôvod
zapísania Podiel
v majetku
do
majetku do súpisu
úpadcu
podstaty
Majetok
patriaci
55/654
25.10.2019
dlžníkovi
ku
dňu
(BSM)
vyhlásenia konkurzu

K095317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kuzma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/694/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/694/2019
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 Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/694/2019 zo dňa 04.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ladislav Kuzma, nar. 10.01.1956, trvale bytom Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce (ďalej
len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2019 dňa 10.09.2019 pod značkou K079600.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 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.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ladislav Kuzma, nar. 10.01.1956, trvale bytom Májová
744/28, 068 01 Medzilaborce, končí.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca
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K095318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beskyd Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Medňanského 1052 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/500/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/500/2018
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ondrej Beskyd, nar.
18.05.1978, trvale bytom Ladislava Medňanského 1052/6, 059 01 Spišská Belá - Strážky, SR (ďalej len
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Preradenie súpisovej zložky majetku č.
1, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV 219/2018, K087349 zo dňa 14.11.2018)
z jednej podstaty do inej podstaty a to zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
Súpisová zložka por. č. 1:
· pozemok parc. reg. C KN, parc. č. 85, výmera 985 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 278,
kat. úz. Strážky, obec Spišská Belá, okres Kežmarok, v podiele 1/1 (majetok patrí do BSM); súpisová hodnota:
pôvodne stanovená súpisová hodnota 4.200,- Eur, opätovne stanovená súpisová hodnota 8.471,- Eur
Dôvod preradenia súpisovej zložky majetku do inej podstaty:
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00 326 518 v celkovej prihlásenej sume vo výške
2.269,87,- €, pričom doručenou prihláškou bola prihlásená zabezpečená pohľadávka prednostného veriteľa
(poradie zabezpečovacieho práva: 1. /prvé/).
V zmysle ust. § 167j ods. 3 v spojení s ust. § 77 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ak sa na majetok zapisovaný do súpisu
vzťahuje zabezpečovacie právo, pri položke majetku sa v súpise uvedie podrobný opis zabezpečovacieho práva,
podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom, odkaz na
príslušný zápis v zozname pohľadávok a označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky. Ak sa na
majetok zapisovaný do súpisu vzťahuje viac zabezpečovacích práv, uvedú sa pri položke majetku
zapisované údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s uvedením ich poradia.“
1.
Veriteľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00 326 518
Celková prihlásená suma: 2.269,87,- €
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma: 2.269,87,- €
Poradie zabezpečovacieho práva: 1. (prvé) (Poradie sa riadi dňom resp. časom vzniku) - deň vzniku 25.11.2004
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Kúpna zmluva
Predmet zabezpečovacieho práva: pozemok, parc. reg. „C“ KN, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 85,
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výmera 985 m2, evidované na LV č. 278, kat. úz. Strážky, obec Strážky, okres Kežmarok – t.j. súp. zložka por. č.
1
Podmienka vzniku pohľadávky: Predaj stavebného pozemku /Podmienená pohľadávka/
Vyššie špecifikovaná pohľadávka veriteľa: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ bola v súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom 29 (uverejnené v OV 206/2019, K094153 zo dňa 24.10.2019).
2.
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Celková prihlásená suma: 6.097,06,- €
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma: 6.097,06,- €
Poradie zabezpečovacieho práva: 2. (druhé)
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho
716/320/11073/2010/Mod zo dňa 05.05.2010

práva:

Rozhodnutie

o zriadení

záložného

práva

č.

Predmet zabezpečovacieho práva: pozemok, parc. reg. „C“ KN, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 85,
výmera 985 m2, evidované na LV č. 278, kat. úz. Strážky, obec Strážky, okres Kežmarok
Exekučný titul: výkaz daňových nedoplatkov č. 104064233/2016 zo dňa 07.10.2016
Vyššie špecifikovaná pohľadávka veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. bola v súlade s ust. 28 ods. 3 zákona
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 28 (uverejnené v OV 142/2019, K064365 zo dňa 25.07.2019).
Správca

K095319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltysová Iveta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotča 92, 090 21 Chotča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/25/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 5OdK/25/2019
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka Ing.
Iveta Šoltysová, nar. 09.07.1963, trvale bytom 090 21 Chotča 92 zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skočenová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Vranov nad Topľou -, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/660/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/660/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Mária Skočenová, nar.
28.10.1957, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, SR (ďalej len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 5OdK/660/2019 -21 zo dňa 27.08.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 169/2019 dňa 03.09.2019, č. zver. K077111, som bol ustanovený do funkcie správcu v
konkurznom konaní vyššie špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K095321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Rok
výroby

Názov

Motorové vozidlo - ŠKODA FABIA, VIN: TMBYGB5J983137590, 1896.0 cm3,
2008
77.00 kW, strieborná metalíza svetlá, EČV: NM657CI
Motorové vozidlo - ŠKODA OCTAVIA 1U, VIN: TMBDG41U642853017, 1896.0
2004
cm3, 66.00 kW, strieborná metalíza svetlá, EČV: NM972CI
Príves nákladný - AGADOS VZ 33 B2 2500, VIN: TKXV332259ABS9223, šedá
2010
farba, EČV: NM780YE

Súpisová
hodnota [EUR]

Dátum
zapísania

3500

25.10.2019

2000

25.10.2019

1500

25.10.2019

Dôvod zapísania
§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR

K095322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Poruba 108, 094 08 Ruská Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/566/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/566/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/566/2019 zo dňa 2.8.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu Katarína Ivanová, nar. 23.10.1979, trvale bytom 094 08 Ruská Poruba 108 a zároveň do
funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 152/2019 zo dňa 8.8.2019 a teda predmetné uznesenie
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 9.8.2019.
Týmto ako správca dlžníka Katarína Ivanová, nar. 23.10.1979, trvale bytom 094 08 Ruská Poruba 108
oznamujem, že postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len ZKR) som nezistil majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Katarína
Ivanová, nar. 23.10.1979, trvale bytom 094 08 Ruská Poruba 108, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5OdK/566/2019 zo dňa 2.8.2019 na majetok dlžníka: Katarína Ivanová, nar. 23.10.1979, trvale bytom 094 08
Ruská Poruba 108, zrušuje.

V Prešove, 25.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K095323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135 / 14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1967

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/489/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/489/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 2OdK/489/2019
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka Emil
Sivák, nar. 22.10.1967, trvale bytom Festivalová 135/14, 089 01 Svidník zrušuje.

K095324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 50, 090 22 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 2OdK/75/2019
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka
Ladislav Sivák, nar. 20.03.1971, trvale bytom 090 22 Kružlová 50 zrušuje.

K095325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Turtáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 168/10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/397/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/397/2019
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
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Emília Turtáková, nar. 11.07.1960, trvale bytom Hlavná 168/10, 058 01 Gánovce Uznesením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresného súdu Prešov pod č. k. 5OdK/397/2019 zo dňa 05.06.2019 končí, pretože konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 25.10.2019

JUDr. Ivana Orosová, správca

K095326
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
prihláškou
nezabezpečenej pohľadávky
po základnej prihlasovacej lehote veriteľ JUDr.
Martina
Fabianová, Hencovska 2043/178, Hencovce, IČO: 47100885 pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume
469,92 Eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K095327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Bartková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Domaša 100, 094 02 Malá Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/594/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/594/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Gábor Száraz, správca konkurznej podstaty dlžníka Božena Bartková v konkurze, nar. 19.03.1979, bytom
094 02 Malá Domaša 100, email: ak.szaraz@gmail.com, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 2OdK/594/2019 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Druhé
Predmet: podiel na nehnuteľnosti zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, pričom ide o nasledovné súpisové
zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
Druh
zložka majetku
pozemku
č.

Výmera v
Štát
m2

1

459

orná pôda

Slovenská
republika

obec

Katastrálne
územie

List
vlastníctva

Malá
Domaša

Malá Domaša 640

Deň vydania: 30.10.2019

Parcelné
číslo
1231

Spoluvlastnícky
podiel
1/36

Súpisová
hodnota
13,13 Eur

Predmetný podiel na nehnuteľnosti dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou
majetku č. 1; pričom súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 180/2019 dňa
18.09.2019 pod podaním „K083070“.

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak
koniec lehote pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie
ponúk je nasledujúci pracovný deň.

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. 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. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby. Ponuku musí záujemca doručiť do kancelárie správcu v hore uvedenej
lehote v nepoškodenej zalepenej obálke označenej „Ponuka sp. zn.: 2OdK/594/2019“ – NEOTVÁRAŤ.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142

Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p k § 167q ods. 3 ZKR, že prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa 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.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167 r ods. 2 ZKR, že ak oprávnená osoba so
súhlasom dlžníka si 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.

JUDr. Gábor Száraz, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Seko v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3266/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2018 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Gábor Száraz, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Seko, nar. 18.12.1959, bytom Partizánska
3266/4, 058 01 Poprad, email: ak.szaraz@gmail.com konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod
sp. zn. 2OdK/4/2018 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie
Predmet: podiely na nehnuteľnostiach zapísané do súpisu všeobecnej podstaty zapísané pod súpisovou zložkou
majetku č. 1 až 8, pričom ide o nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisová
zložka
majetku č.

Druh pozemku

1

zastavaná
plocha
nádvorie

a 38

2

orná pôda

62

3

orná pôda

14

4
5
6
7
8

Výmera v
Štát
m2

trvalý
trávny
96
porast
zastavaná
plocha
a 54
nádvorie
orná pôda
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

15
86
370

obec

Katastrálne
územie

List
Parcelné
vlastníctva číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Slovenská
republika

Veľká
Lehota

Veľká Lehota 3476

2075/5

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Veľká
Lehota
Veľká
Lehota
Veľká
Lehota

Veľká Lehota 3476

182/1

1/24

0,26 Eur

Veľká Lehota 2586

2112/1

1/24

0,06 Eur

Veľká Lehota 1433

244/3

1/48

0,2 Eur

Slovenská
republika

Veľká
Lehota

Veľká Lehota 56

2075/8

1/100

0,05 Eur

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Veľká
Lehota
Veľká
Lehota
Veľká
Lehota

Veľká Lehota 1434

182/2

1/24

0,6 Eur

Veľká Lehota 1434

245/1

1/24

0,36 Eur

Veľká Lehota 1434

245/3

1/24

1,54 Eur

1/24

Súpisová
hodnota
0,16 Eur

Predmetné podiely na nehnuteľnostiach dlžníka zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou
majetku č. 1 až 8 sa predávajú v tomto ponukovom konaní ako súbor; pričom súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2019 dňa 17.04.2019 pod podaním „K032818“.

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak
koniec lehote pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie
ponúk je nasledujúci pracovný deň.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. 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. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby. Ponuku musí záujemca doručiť do kancelárie správcu v hore uvedenej
lehote v nepoškodenej zalepenej obálke označenej „ponuka sp. zn.: 2OdK/4/2018“.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142

Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p k § 167q ods. 3 ZKR, že prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa 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.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167 r ods. 2 ZKR, že ak oprávnená osoba so
súhlasom dlžníka si 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.

JUDr. Gábor Száraz, správca

K095329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cecília Ondečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/55/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/55/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramár Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 2604 / 53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/621/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/621/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Emil Kramár,
nar.: 27.06.1964, trvale bytom Ludvíka Svobodu 2604/53, 058 01 Poprad (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu,
a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu 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.

S úctou,
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K095331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brija Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 114 / 11, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1953
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/139/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167n ods. 1 v spojitosti s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č.
187/2019 dňa 27.09.2019 vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 103/2019 dňa 30.05.2019 a to súpisové zložky majetku pod por. č.
1. – 23. súbor nehnuteľného majetku.
Do tretieho kola ponukového konania boli doručené 2 ponuky. Všetky ponuky boli doručené v zákonnej lehote a
spĺňali stanovené náležitosti stanovené v podmienkach ponukového konania:
- Slovak Estate s.r.o. – ponúknutá kúpna cena 100,60 €
- Martin Smolen - ponúknutá kúpna cena 121,57 €
Úspešným záujemcom je Martin Smolen, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Tretie kolo ponukového
konania bolo úspešné a týmto zverejnením v obchodnom vestníku sa považuje za ukončené.
Správca upozorňuje úspešného záujemcu na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v § 167r ZKR.

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

K095332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balaščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 545/12, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/730/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/730/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Položka č. 1
Druh súpisovej zložky majetku: : hnuteľný majetok
Popis súpisovej zložky majetku: Osobné motorové vozidlo. značka: ŠKODA
Obchodný názov FABIA COMBI 6Y
Typ /variant/ verzia: SEAMEX01FMS
E VIN: TMBJB16Y023288413, Zdvihový objem valcov: 1397 cm3,
Druh /typ/: AC COMBI,
Farba: STRIEBORNÁ METALÍZA SVETLÁ
Druh paliva: BA 95,
rok výroby: 2001, Evidenčné číslo: BJ955AZ
Súpisová hodnota: 500,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu: majetok vo vlastníctve dlžníka
/§§ 167h ods. 1 a 167i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení/
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K095333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Cinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 152, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/624/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/624/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Dany Cinovej, týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K095334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 117 / 61, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/515/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/515/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Ing. Ľubomír Novák, nar. 21.07.1976, Osloboditeľov 117, 059 34
Spišská Teplica, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/515/2019 a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL, so sídlom Splaiul Unirii Nr.4,Biroul 3.2,Bloc B3,Et.3 Bukurešť,
Rumunsko, IČO: J40/13927/2012, v celkovej sume 1 229,75 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K095335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pčola Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daľkovská 508 / 52, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/214/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
Predmet: súpisové zložky číslo 2, číslo 3 a číslo 4 zahrnuté do súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený
vo vydaní Obchodného vestníka č. 200/2019 dňa 16.10.2019, K092141.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. 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. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno právnickej osoby a číslo súpisovej zložky majetku spolu s uvedením mena dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K095336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikšová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/717/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/717/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis: Pozemok – Parcela registra „C“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 910/1
Výmera: 683 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 63
Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 3
Popis: Pozemok – Parcela registra „C“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 910/2
Výmera: 707 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 63
Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 4
Popis: Pozemok – Parcela registra „E“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 8964
Výmera: 331 m2
Druh pozemku: Orná pôda
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 909
Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 4
Popis: Pozemok – Parcela registra „E“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 9033
Výmera: 2382 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 909

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

225

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 5
Popis: Pozemok – Parcela registra „E“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 9034
Výmera: 2285 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 909
Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 6
Popis: Pozemok – Parcela registra „E“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 9090
Výmera: 530 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 909
Spoluvlastnícky podiel: 2/5

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 7
Popis: Pozemok – Parcela registra „E“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 9093
Výmera: 648 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 909
Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019
Súpisová hodnota majetku: 50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 8
Popis: Pozemok – Parcela registra „E“ KN
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hnilec
Štát: Slovenská republika
Parcelné číslo: 9094
Výmera: 2313 m2
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Katastrálne územie: Hnilec
Číslo listu vlastníctva: 909
Spoluvlastnícky podiel: 2/5
Deň zapísania do súpisu: 25.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chmeľ Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenné 0, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/718/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/718/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Radko Chmeľ, nar. 12.06.1974, 066 01 Humenné, konanie
vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/718/2019, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o nové súpisové zložky majetku/nehnuteľnosti: pozemky, PARCELY registra "E" evidované na mape
určeného operátu v okrese Humenné, obec Topoľovka, katastrálne územie Topoľovka, SR, v tomto zložení:
Súpisová
zložka
poradové
číslo
2.
3.
4.

LV Číslo
parcely
732/114
519 732/115
738/13

Výmera
celkom
v m2
830
8965
189

Druh
pozemku

Výmera
spoluvlastníckeho Umiestnenie Účastník
podielu dlžníka v m2 (cca)
pozemku
právneho
vzťahu

Lesný
80,00
pozemok
Orná pôda 896,50
Záhrada
18,9

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota
podielu
parcely v
Eur
100,00

1/10

300,00
30,00

2
2
1

13

Umiestnenie pozemku: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce; 1 - Pozemok je umiestnený
v zastavanom území obce
Deň zapísania majetku: 27.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K095338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 120, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1966
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/458/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/458/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, podľa ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Prešov uznesením sp.zn. 2OdK/458/2019 zo dňa
21.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 123/2019 zo dňa 27.06.2019, na majetok dlžníka:
Milan Cina, narodený: 01.12.1966, bytom: Vyšný Mirošov 120, 090 11 Vyšný Mirošov prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom Boulevard Haussmann
1, Paríž, Francúzsko, IČO: 542 097 902, dňa 22.08.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 2 694,44
€. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 22.08.2019.
JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 134/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/354/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/354/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, 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 Prešov uznesením sp.zn. 2OdK/354/2019 zo dňa
22.05.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 101/2019 zo dňa 28.05.2019, na majetok dlžníčky:
Marcela Halušková, narodená: 20.04.1970, bytom: Festivalová 134/13, 089 01 Svidník prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 47258713, dňa 11.09.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 351,99 €. Pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.09.2019.
JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VT PAPYRUS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 150 / 0, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 059 131
Obchodné meno správcu:
1. oddlžovacia k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/5/2019 S1882
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/5/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako konkurzný správca úpadcu VT
PAPYRUS s.r.o., so sídlom Hlavná 150, 094 12 Vechec, IČO: 50 059 131, (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 5K/5/2019 zo dňa 23.07.2019 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil 1. oddlžovacia k.s., so sídlom
kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika, značka správcu S1882.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: VT PAPYRUS s.r.o., seated at Hlavná 150, 094 12 Vechec, Slovak Republic, ID: 50 059 131
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5K/5/2019 dated as of July 23th, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee 1. oddlžovacia k.s., seated at Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovak Republic, mark of trustee S1882, was
appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 30.07.2019.
The bankruptcy proceedings came into effect on 30th July 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

V Prešove, dňa 26.08.2019
In Trenčín, 26th of August 2019

1. oddlžovacia k.s., správca (bankruptcy trustee)

K095341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Peter Duditš, podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Peter DUDITŠ DREPOS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 1451/18, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/417/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/417/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Ing. Peter Duditš, narodený: 09.09.1952, bytom: Polárna 1451/18, 040 12 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Ing. Peter DUDITŠ DREPOS, s miestom podnikania: Polárna 1451/18, 040 01 Košice-Nad
jazerom, IČO: 14 298 023, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.02.1995
Deň zapísania majetku: 15.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

Súpisová zložka č. 2
Typ súpisovej zložky: stavba (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
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Popis: chata, stavba umiestnená na zemskom povrchu
Štát: Slovenská republika
Obec: KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
Ulica: Orientačné číslo: Číslo vchodu: Názov Katastrálneho územia: Košická Nová Ves
Číslo listu vlastníctva: 187
Súpisné číslo: Parcelné číslo: 657/ 44
Spoluvlastnícky podiel: 1/4 (podiel zapísaný pod B4)
Deň zapísania do súpisu: 10.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1.000,- Eur

Súpisová zložka č. 3
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: záhrada
Výmera: 444 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
Názov Katastrálneho územia: Košická Nová Ves
Číslo listu vlastníctva: 187
Parcelné číslo: 657/ 16
Spoluvlastnícky podiel: 1/4 (podiel zapísaný pod B4)
Deň zapísania do súpisu: 10.09. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 3.500,- Eur

Súpisová zložka č. 4
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Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 14 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
Názov Katastrálneho územia: Košická Nová Ves
Číslo listu vlastníctva: 187
Parcelné číslo: 657/ 44
Spoluvlastnícky podiel: 1/4 (podiel zapísaný pod B4)
Deň zapísania do súpisu: 10.09. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 175,- Eur

V Košiciach, dňa 16.09.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K095342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohlodko Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1577 / 59, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1992
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/259/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/259/2019
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 Košice I dňa 28.05.2019, sp. zn. 31OdK/259/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 105/2019 zo dňa 06.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mário Pohlodko,
narodený: 01.07.1992, bytom Južná trieda 1577/59, 040 01 Košice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Mário Pohlodko, nar. 01.07.1992, Južná
trieda 1577/59, 040 01 Košice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K095343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická Polianka 193, 044 14 Košická Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1965
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/129/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/129/2019
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 Košice I dňa 26.03.2019, sp. zn. 26OdK/129/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 64/2019 zo dňa 01.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miroslav Kovalčik,
nar. 1. 5. 1965, bytom Košická Polianka 193, 044 14 Košická Polianka (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len
,,Správca'').
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.“
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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 Miroslav Kovalčik, nar. 1. 5. 1965, bytom
Košická Polianka 193, 044 14 Košická Polianka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K095344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO UNITED s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 20 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 644 366
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu PRO UNITED s.r.o., IČO: 36 644 366 so sídlom v Michalovciach zverejňuje v zmysle §32 ods.
21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii číslo účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok
v prípade popretia pohľadávky iného konkurzného veriteľa.

Účet je vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s. (VÚB BANKA).

IBAN: SK34 0200 0000 0042 0112 6759

Tento oznam sa zverejňuje v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32K/8/2019.
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V Košiciach, 25.10.2019.
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714

K095345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kolláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1476/1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/419/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/419/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Kolláriková Jana, nar. 28.06.1976, Stálicová 1476/01 , 040 12 Košice, Slovensko
Deň zapísania majetku: 22.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

Súpisová zložka č. 2
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: lesný pozemok
Výmera: 47 381 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Drienovec
Názov Katastrálneho územia: Drienovec
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Číslo listu vlastníctva: 1507
Parcelné číslo: 675/73
Spoluvlastnícky podiel: 21178883/ 9999999999 (B 1081)
Deň zapísania do súpisu: 22.10. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 15,05 Eur

Súpisová zložka č. 3
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 83 314 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Drienovec
Názov Katastrálneho územia: Drienovec
Číslo listu vlastníctva: 1507
Parcelné číslo: 676/ 1
Spoluvlastnícky podiel: 21178883/ 9999999999 (B 1081)
Deň zapísania do súpisu: 22.10. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 26,45 Eur

Súpisová zložka č. 4
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 19 358 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Drienovec
Názov Katastrálneho územia: Drienovec
Číslo listu vlastníctva: 1507
Parcelné číslo: 676/199
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Spoluvlastnícky podiel: 21178883/ 9999999999 (B 1081)
Deň zapísania do súpisu: 22.10. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 6,14 Eur
Súpisová zložka č. 5
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 138 754 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Drienovec
Názov Katastrálneho územia: Drienovec
Číslo listu vlastníctva: 1507
Parcelné číslo: 676/377
Spoluvlastnícky podiel: 21178883/ 9999999999 (B 1081)
Deň zapísania do súpisu: 22.10. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 44,07 Eur

Súpisová zložka č. 6
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3 789 941 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Drienovec
Názov Katastrálneho územia: Drienovec
Číslo listu vlastníctva: 1557
Parcelné číslo: 675/ 1
Spoluvlastnícky podiel: 21178883/ 9999999999 (B 1075)
Deň zapísania do súpisu: 22.10. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 30.10.2019

Súpisová hodnota: 1204,- Eur

V Košiciach, dňa 23.10.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K095346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parjak Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov -, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/440/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/440/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/440/2019 zo dňa 02.09.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 172/2019 zo dňa 06.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Daniel Parjak,
narodený: 16.04.1969, bytom: 076 05 Cejkov. Týmto Uznesením som bola ustanovená za správcu podstaty
Dlžníka.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K095347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 1469 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1985
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/263/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/263/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.

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 vydania: 30.10.2019

V Košiciach, dňa 24. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 1469 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1985
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/263/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/263/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa vo všeobecnej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok,
práva ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 24. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – 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

240

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

K095349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1941
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/294/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/294/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Ing. Peter Dobrota, CSc. v konkurze, Hradná 97, 049 45 Jovice, nar. 1. 7. 1941 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 15. 11. 2019 o 10.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf
Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu
v konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.

V Košiciach, dňa 25. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudzik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 40, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1988
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/247/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Miroslav Dudzík v konkurze, 044 21 Nováčany 40, nar. 4. 9. 1988 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze
veriteľov úpadcu na deň 15. 11. 2019 o 9.40 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD.,
MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu v konkurznom
konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

V Košiciach, dňa 25. 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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Deň vydania: 30.10.2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leskovská Larysa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1973
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/189/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/189/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Larysa Leskovská v konkurze, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 9. 7. 1973 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 15. 11. 2019 o 10.20 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf
Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu
v konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 25. 10. 2019
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ryšová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1965
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Jana Ryšová v konkurze, Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie 81, nar. 25. 1. 1965 týmto zverejňuje
oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň 15. 11. 2019 o 10.40 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu
správcu v konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a doklad totožnosti.

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

242

Obchodný vestník 210/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

V Košiciach, dňa 25. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 38 / 63, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/439/2019 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/439/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jolana Tóthová, nar. 20.11.1974, bytom Hlavná 38/63, 076 53 Boľtýmto oznamuje, že po preskúmaní
majetku dlžníka vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. §
167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
JUDr. Juraj Špirko - spráca

K095354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOM-OV Slovensko, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mäsiarska 64, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 438 971
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca úpadcu: DOM-OV Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Mäsiarska 64, 040 01 Košice, IČO: 46 438 971, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
31K/1/2019 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísaná nasledovná 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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Veriteľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, Bratislava

Prihlásená suma
62,89 €

Deň vydania: 30.10.2019

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
48

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K095355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpaty Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 547 / 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Východoslovenská energetika a.s. , Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 44483767
Por.číslo v zozname pohľadávok: 4V/1
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 324,27 eur.
Dátum doručenia prihlášky. 25.10.2019
JUDr. Erika Šimová, správca

K095356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chobotová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Titogradská 1397/6, 040 23 Košice - Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1987
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/426/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/426/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu S1868, správca dlžníka Katarína Chobotová, nar. 25.07.1987, bytom Titogradská
1397/6, 040 23 Košice,, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka
na osobnom stretnutí dňa 27.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu 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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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K095357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Óváry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 909 / 26, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/181/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/181/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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. 31OdK/181/2019 zo dňa 24.04.2019, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2019 zo dňa 30.04.2019, na majetok dlžníka: Tomáš Óváry,
narodený: 10.05.1982, bytom: Janka Kráľa 909/26, 079 01 Veľké Kapušany, prihlásil prihláškami po základnej
prihlasovacej lehote veriteľ: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
dňa 10.10.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 1 686,54 €. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu
pohľadávok dňa 10.10.2019.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K095358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465 / 6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/264/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/264/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Žaneta Janová, nar.: 29.09.1976, bytom: Námestie
oceliarov 465/6, 040 15 Košice oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
30OdK/264/2019, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K095359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 206, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1974

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.10.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Jozef Balog, nar. 12.8.1974, bytom Žbince 206, 072 16 Žbince, v súlade s §
167p ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej hodnoty za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup.
zlož. majetku č. 2 – osobné vozidlo CITROEN, rok výroby 2007.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 207/2019, pod č.: K094475.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 15.11.2019 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
310dK/384/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK68 0900 0000 0051 6228 7078. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 500.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 15.11.2019.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca
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Deň vydania: 30.10.2019

K095360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cili Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2282 / 18, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/452/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/452/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Druh

podania:

Oznámenie

čísla

bankového

účtu

pre

potreby

popierania

pohľadávok

Oznámenie
o
čísle
účtu
na
účely
popierania
JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S971, ako správca úpadcu: Milan
Cili, nar.: 25.08.1968, bytom: Ružová 2282/18, 075 01 Trebišov, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32
ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., IBAN: SK70 1111 0000 0001 0087 7010.

V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a)
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo
zoznamu
pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou podania návrhu
na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže,
súd konanie zastaví. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z
preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K095361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džugová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/89/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/89/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/89/2019 zo dňa 05.03.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 49/2019 dňa 11.03.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Júlia Džugová, nar. 13.06.1950, bytom:
Hlavná 94, 076 53 Boľ, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom
kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.03.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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.
V zmysle ustanovenia § 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. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Júlia Džugová, nar.
13.06.1950, bytom: Hlavná 94, 076 53 Boľ z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K095362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pitschmannová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 644/5, 048 51 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/250/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/250/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku:
č. záp. Opis
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926

– č. parcely: 1311/2 – orná pôda o výmere 3404 m2
– č. parcely: 1313 – trvalý trávny porast o výmere 173 m2
– č. parcely: 1314/2 – orná pôda o výmere 1005 m2
– č. parcely: 1315/2 – orná pôda o výmere 3404 m2

Vlastnícky podiel
1/12
1/12
1/12
1/12

Súpisová hodnota v eurách
54
0
16
16
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kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1318/2 – orná pôda o výmere 2290 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1320/2 – orná pôda o výmere 665 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1326 – orná pôda o výmere 9660 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1327 – orná pôda o výmere 10357 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1341 – orná pôda o výmere 5422 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1342 – orná pôda o výmere 5131 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1318/2 – orná pôda o výmere 2290 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1320/2 – orná pôda o výmere 665 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1326 – orná pôda o výmere 9660 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1327 – orná pôda o výmere 10357 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1341 – orná pôda o výmere 5422 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 981 – č. parcely: 1342 – orná pôda o výmere 5131 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 710 – č. parcely: 85/2 – orná pôda o výmere 432 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 1030 – č. parcely: 1355/21 – Lesný pozemok o výmere 29470 1/12
m2
kat. územie Honce – LV 1030 – č. parcely: 1357/15 – Lesný pozemok o výmere 6721 m2 1/12
kat. územie Honce – LV 565 – č. parcely: 211/1 – Trvalý trávny porast o výmere 601 m2 2/120
kat. územie Honce – LV 565 – č. parcely: 211/2 – Trvalý trávny porast o výmere 126 m2 2/120
kat. územie Honce – LV 565 – č. parcely: 458 – Trvalý trávny porast o výmere 1970 m2 2/120
kat. územie Honce – LV 565 – č. parcely: 211/1 – Trvalý trávny porast o výmere 601 m2 2/240
kat. územie Honce – LV 565 – č. parcely: 211/2 – Trvalý trávny porast o výmere 126 m2 2/240
kat. územie Honce – LV 565 – č. parcely: 458 – Trvalý trávny porast o výmere 1970 m2 2/240
kat. územie Honce – LV 44 – č. parcely: 1331/1 – Trvalý trávny porast o výmere 701 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 44 – č. parcely: 1338 – Trvalý trávny porast o výmere 3537 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 44 – č. parcely: 1331/1 – Trvalý trávny porast o výmere 701 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 44 – č. parcely: 1338 – Trvalý trávny porast o výmere 3537 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 447 – č. parcely: 735/2 – orná pôda o výmere 218 m2
3/12
kat. územie Honce – LV 447 – č. parcely: 805/1 – orná pôda o výmere 187 m2
3/120
kat. územie Honce – LV 448 – č. parcely: 735/3 – orná pôda o výmere 204 m2
3/60
kat. územie Honce – LV 448 – č. parcely: 805/2 – orná pôda o výmere 183 m2
3/60
kat. územie Honce – LV 892 – č. parcely: 1028 – orná pôda o výmere 2272 m2
2/24
kat. územie Honce – LV 892 – č. parcely: 1274 – orná pôda o výmere 4199 m2
2/24
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 138/1 – orná pôda o výmere 1024 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 319/1 – orná pôda o výmere 533 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 395/1 – orná pôda o výmere 1151 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 432 – orná pôda o výmere 2180 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 472 – orná pôda o výmere 3174 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 656 – orná pôda o výmere 666 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 722 – orná pôda o výmere 1745 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 889/1 – Trvalý trávny porast o výmere 387 m2 1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 892 – orná pôda o výmere 1988 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 937/1 – orná pôda o výmere 1358 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 1104/1 – orná pôda o výmere 692 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 1160 – orná pôda o výmere 1065 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 574 – č. parcely: 1187/1 – orná pôda o výmere 1490 m2
1/6
kat. územie Honce – LV 575 – č. parcely: 233 – Trvalý trávny porast o výmere 125 m2 1/12
kat. územie Honce – LV 575 – č. parcely: 468 – Trvalý trávny porast o výmere 390 m2 1/12
kat. územie Honce – LV 575 – č. parcely: 662 – Trvalý trávny porast o výmere 574 m2 1/12
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 322/2 – orná pôda o výmere 572 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 322/3 – orná pôda o výmere 230 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 335/1 – orná pôda o výmere 416 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 394/2 – orná pôda o výmere 440 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 417/2 – orná pôda o výmere 275 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 570/2 – orná pôda o výmere 298 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 603/3 – orná pôda o výmere 312 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 658/2 – orná pôda o výmere 482 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 963/3 – orná pôda o výmere 830 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 1103/3 – orná pôda o výmere 236 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 768 – č. parcely: 1159/3 – orná pôda o výmere 573 m2
2/20
kat. územie Honce – LV 782 – č. parcely: 394/1 – orná pôda o výmere 477 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 763 – č. parcely: 283 – orná pôda o výmere 2304 m2
2/12
kat. územie Honce – LV 709 – č. parcely: 85/1 – orná pôda o výmere 547 m2
3/120
kat. územie Honce – LV 709 – č. parcely: 85/1 – orná pôda o výmere 547 m2
3/120

Deň vydania: 30.10.2019
1
0
3
4
2
2
1
0
3
4
2
2
8
3242
739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
36
68
33
17
37
70
102
21
56
2
64
43
22
34
48
0
1
1
11
4
8
8
5
6
6
9
16
5
11
5
74
3
3
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Konkurzy a reštrukturalizácie

kat. územie Honce – LV 566 – č. parcely: 235 – Trvalý trávny porast o výmere 1003 m2 2/240
kat. územie Honce – LV 566 – č. parcely: 235 – Trvalý trávny porast o výmere 1003 m2 2/120
kat. územie Honce – LV 567 – č. parcely: 365 – Trvalý trávny porast o výmere 1173 m2 2/240
kat. územie Honce – LV 567 – č. parcely: 365 – Trvalý trávny porast o výmere 1173 m2 2/120
kat. územie Honce – LV 568 – č. parcely: 1408 – Lesný pozemok o výmere 1438 m2
2/80
kat. územie Honce – LV 568 – č. parcely: 1408 – Lesný pozemok o výmere 1438 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 576 – č. parcely: 855 – orná pôda o výmere 4420 m2
1/12
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1328 - Trvalý trávny porast o výmere 3792 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1329 – Trvalý trávny porast o výmere 4064 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1330 – Trvalý trávny porast o výmere 9200 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1331/2 – Trvalý trávny porast o výmere 1701 1/558
m2
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1332 – Trvalý trávny porast o výmere 5410 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1333 – Trvalý trávny porast o výmere 1319 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1334 – Trvalý trávny porast o výmere 2261 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1335 – Trvalý trávny porast o výmere 5683 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1340 – Ostatná plocha o výmere 11157 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1343 – Ostatná plocha o výmere 1003 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1344 – Trvalý trávny porast o výmere 3254 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1348 – Ostatná plocha o výmere 7088 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1349 – Ostatná plocha o výmere 15057 m2
1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1371 – Ostatná plocha o výmere 278536 m2 1/558
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1328 – Trvalý trávny porast o výmere 3792 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1329 – Trvalý trávny porast o výmere 4064 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1330 – Trvalý trávny porast o výmere 9200 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1331/2 – Trvalý trávny porast o výmere 1701 6/3348
m2
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1332 – Trvalý trávny porast o výmere 5410 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1333 – Trvalý trávny porast o výmere 1319 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1334 – Trvalý trávny porast o výmere 2261 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1335 – Trvalý trávny porast o výmere 5683 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1340 – Ostatná plocha o výmere 11157 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1343 – Ostatná plocha o výmere 1003 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1344 – Trvalý trávny porast o výmere 3254 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1348 – Ostatná plocha o výmere 7088 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1349 – Ostatná plocha o výmere 15057 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 580 – č. parcely: 1371 – Ostatná plocha o výmere 278536 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 322/1 – orná pôda o výmere 624 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 322/4 – orná pôda o výmere 644 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 335/2 – orná pôda o výmere 368 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 417/3 – orná pôda o výmere 265 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 551/2 – orná pôda o výmere 398 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 603/2 – orná pôda o výmere 311 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 658/1 – orná pôda o výmere 657 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 936/2 – orná pôda o výmere 975 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 940 – orná pôda o výmere 624 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 1103/2 – orná pôda o výmere 268 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 675 – č. parcely: 1159/2 – orná pôda o výmere 402 m2
2/40
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely:1355/23 – Lesný pozemok o výmere 21760 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1356/2 – Lesný pozemok o výmere 27080 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1357/2 – Lesný pozemok o výmere 8283 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1365 – Lesný pozemok o výmere 206073 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1366 – Lesný pozemok o výmere 69400 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1367 – Lesný pozemok o výmere 66517 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1368 – Lesný pozemok o výmere 28734 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1369/1 – Lesný pozemok o výmere 187120 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1370 – Lesný pozemok o výmere 67635 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1372 – Lesný pozemok o výmere 19603 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1373 – Lesný pozemok o výmere 23295 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1374 – Lesný pozemok o výmere 80962 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1375 – Lesný pozemok o výmere 76884 m2
6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1376 – Lesný pozemok o výmere 296882 m2 6/3348
kat. územie Honce – LV 940 – č. parcely: 1355/23 – Lesný pozemok o výmere 21760 m2 1/558

Deň vydania: 30.10.2019
0
0
0
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0
0
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0
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2
0
17
36
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0
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0
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0
0
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2
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kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 940
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721

Konkurzy a reštrukturalizácie
– č. parcely: 1356/2 – Lesný pozemok o výmere 27080 m2 1/558
– č. parcely: 1357/2 – Lesný pozemok o výmere 8283 m2 1/558
– č. parcely: 1365 – Lesný pozemok o výmere 206073 m2 1/558
– č. parcely: 1366 – Lesný pozemok o výmere 69400 m2
1/558
– č. parcely: 1367 – Lesný pozemok o výmere 66517 m2
1/558
– č. parcely: 1368 – Lesný pozemok o výmere 28734 m2
1/558
– č. parcely: 1369/1 – Lesný pozemok o výmere 187120 m2 1/558
– č. parcely: 1370 – Lesný pozemok o výmere 67635 m2
1/558
– č. parcely: 1372 – Lesný pozemok o výmere 19603 m2
1/558
– č. parcely: 1373 – Lesný pozemok o výmere 23595 m2
1/558
– č. parcely: 1374 – Lesný pozemok o výmere 80962 m2
1/558
– č. parcely: 1375 – Lesný pozemok o výmere 76884 m2
1/558
– č. parcely: 1376 – Lesný pozemok o výmere 296882 m2 1/558
– č. parcely: 111/3 – Lesný pozemok o výmere 57521 m2 2/2436
– č. parcely: 111/4 – Lesný pozemok o výmere 137830 m2 2/2436
– č. parcely: 111/5 – Lesný pozemok o výmere 199 m2
2/2436
– č. parcely: 111/6 – Lesný pozemok o výmere 186 m2
2/2436
– č. parcely: 111/7 – Lesný pozemok o výmere 363 m2
2/2436
– č. parcely: 111/8 – Lesný pozemok o výmere 1103 m2
2/2436
– č. parcely: 111/9 – Lesný pozemok o výmere 729 m2
2/2436
– č. parcely: 386 – Lesný pozemok o výmere 27271 m2
2/2436
– č. parcely: 405 – Lesný pozemok o výmere 12054 m2
2/2436
– č. parcely: 418 – Lesný pozemok o výmere 48970 m2
2/2436
– č. parcely: 443 – Lesný pozemok o výmere 2863 m2
2/2436
– č. parcely: 444 – Lesný pozemok o výmere 105221 m2
2/2436
– č. parcely: 449 – Lesný pozemok o výmere 86679 m2
2/2436
– č. parcely: 450 – Lesný pozemok o výmere 50567 m2
2/2436
– č. parcely: 831 – Lesný pozemok o výmere 161033 m2
2/2436
– č. parcely: 1133/1 – Lesný pozemok o výmere 8340 m2 2/2436
– č. parcely: 1133/2 – Lesný pozemok o výmere 7156 m2 2/2436
– č. parcely: 1167 – Lesný pozemok o výmere 4272 m2
2/2436
– č. parcely: 1218 – Lesný pozemok o výmere 94963 m2
2/2436
– č. parcely: 1234/1 – Lesný pozemok o výmere 16346 m2 2/2436
– č. parcely: 1284 – Lesný pozemok o výmere 3846 m2
2/2436
– č. parcely: 1308/1 – Lesný pozemok o výmere 106855 m2 2/2436
– č. parcely: 111/3 – Lesný pozemok o výmere 57521 m2 2/6496
– č. parcely: 111/4 – Lesný pozemok o výmere 137830 m2 2/6496
– č. parcely: 111/5 – Lesný pozemok o výmere 199 m2
2/6496
– č. parcely: 111/6 – Lesný pozemok o výmere 186 m2
2/6496
– č. parcely: 111/7 – Lesný pozemok o výmere 363 m2
2/6496
– č. parcely: 111/8 – Lesný pozemok o výmere 1103 m2
2/6496
– č. parcely: 111/9 – Lesný pozemok o výmere 729 m2
2/6496
– č. parcely: 386 – Lesný pozemok o výmere 27271 m2
2/6496
– č. parcely: 405 – Lesný pozemok o výmere 12054 m2
2/6496
– č. parcely: 418 – Lesný pozemok o výmere 48970 m2
2/6496
– č. parcely: 443 – Lesný pozemok o výmere 2863 m2
2/6496
– č. parcely: 444 – Lesný pozemok o výmere 105221 m2
2/6496
– č. parcely: 449 – Lesný pozemok o výmere 86679 m2
2/6496
– č. parcely: 450 – Lesný pozemok o výmere 50567 m2
2/6496
– č. parcely: 831 – Lesný pozemok o výmere 161033 m2
2/6496
– č. parcely: 1133/1 – Lesný pozemok o výmere 8340 m2 2/6496
– č. parcely: 1133/2 – Lesný pozemok o výmere 7156 m2 2/6496
– č. parcely: 1167 – Lesný pozemok o výmere 4272 m2
2/6496
– č. parcely: 1218 – Lesný pozemok o výmere 94963 m2
2/6496
– č. parcely: 1234/1 – Lesný pozemok o výmere 16346 m2 2/6496
– č. parcely: 1284 – Lesný pozemok o výmere 3846 m2
2/6496
– č. parcely: 1308/1 – Lesný pozemok o výmere 106855 m2 2/6496
– č. parcely: 111/3 – Lesný pozemok o výmere 57521 m2 2/16240
– č. parcely: 111/4 – Lesný pozemok o výmere 137830 m2 2/16240
– č. parcely: 111/5 – Lesný pozemok o výmere 199 m2
2/16240
– č. parcely: 111/6 – Lesný pozemok o výmere 186 m2
2/16240
– č. parcely: 111/7 – Lesný pozemok o výmere 363 m2
2/16240
– č. parcely: 111/8 – Lesný pozemok o výmere 1103 m2
2/16240

Deň vydania: 30.10.2019
64
20
487
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0
0
0
1
1
30
13
53
3
114
94
55
175
9
8
5
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18
4
116
23
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0
0
0
0
0
11
5
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1
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21
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3
3
2
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7
2
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9
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0
0
0
0
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kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 721
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926
kat. územie Honce – LV 926

Konkurzy a reštrukturalizácie
– č. parcely: 111/9 – Lesný pozemok o výmere 729 m2
2/16240
– č. parcely: 386 – Lesný pozemok o výmere 27271 m2
2/16240
– č. parcely: 405 – Lesný pozemok o výmere 12054 m2
2/16240
– č. parcely: 418 – Lesný pozemok o výmere 48970 m2
2/16240
– č. parcely: 443 – Lesný pozemok o výmere 2863 m2
2/16240
– č. parcely: 444 – Lesný pozemok o výmere 105221 m2
2/16240
– č. parcely: 449 – Lesný pozemok o výmere 86679 m2
2/16240
– č. parcely: 450 – Lesný pozemok o výmere 50567 m2
2/16240
– č. parcely: 831 – Lesný pozemok o výmere 161033 m2
2/16240
– č. parcely: 1133/1 – Lesný pozemok o výmere 8340 m2 2/16240
– č. parcely: 1133/2 – Lesný pozemok o výmere 7156 m2 2/16240
– č. parcely: 1167 – Lesný pozemok o výmere 4272 m2
2/16240
– č. parcely: 1218 – Lesný pozemok o výmere 94963 m2
2/16240
– č. parcely: 1234/1 – Lesný pozemok o výmere 16346 m2 2/16240
– č. parcely: 1284 – Lesný pozemok o výmere 3846 m2
2/16240
– č. parcely: 1308/1 – Lesný pozemok o výmere 106855 m2 2/16240
– č. parcely: 111/3 – Lesný pozemok o výmere 57521 m2 2/8120
– č. parcely: 111/4 – Lesný pozemok o výmere 137830 m2 2/8120
– č. parcely: 111/5 – Lesný pozemok o výmere 199 m2
2/8120
– č. parcely: 111/6 – Lesný pozemok o výmere 186 m2
2/8120
– č. parcely: 111/7 – Lesný pozemok o výmere 363 m2
2/8120
– č. parcely: 111/8 – Lesný pozemok o výmere 1103 m2
2/8120
– č. parcely: 111/9 – Lesný pozemok o výmere 729 m2
2/8120
– č. parcely: 386 – Lesný pozemok o výmere 27271 m2
2/8120
– č. parcely: 405 – Lesný pozemok o výmere 12054 m2
2/8120
– č. parcely: 418 – Lesný pozemok o výmere 48970 m2
2/8120
– č. parcely: 443 – Lesný pozemok o výmere 2863 m2
2/8120
– č. parcely: 444 – Lesný pozemok o výmere 105221 m2
2/8120
– č. parcely: 449 – Lesný pozemok o výmere 86679 m2
2/8120
– č. parcely: 450 – Lesný pozemok o výmere 50567 m2
2/8120
– č. parcely: 831 – Lesný pozemok o výmere 161033 m2
2/8120
– č. parcely: 1133/1 – Lesný pozemok o výmere 8340 m2 2/8120
– č. parcely: 1133/2 – Lesný pozemok o výmere 7156 m2 2/8120
– č. parcely: 1167 – Lesný pozemok o výmere 4272 m2
2/8120
– č. parcely: 1218 – Lesný pozemok o výmere 94963 m2
2/8120
– č. parcely: 1234/1 – Lesný pozemok o výmere 16346 m2 2/8120
– č. parcely: 1284 – Lesný pozemok o výmere 3846 m2
2/8120
– č. parcely: 1308/1 – Lesný pozemok o výmere 106855 m2 2/8120
– č. parcely: 111/3 – Lesný pozemok o výmere 57521 m2 1/812
– č. parcely: 111/4 – Lesný pozemok o výmere 137830 m2 1/812
– č. parcely: 111/5 – Lesný pozemok o výmere 199 m2
1/812
– č. parcely: 111/6 – Lesný pozemok o výmere 186 m2
1/812
– č. parcely: 111/7 – Lesný pozemok o výmere 363 m2
1/812
– č. parcely: 111/8 – Lesný pozemok o výmere 1103 m2
1/812
– č. parcely: 111/9 – Lesný pozemok o výmere 729 m2
1/812
– č. parcely: 386 – Lesný pozemok o výmere 27271 m2
1/812
– č. parcely: 405 – Lesný pozemok o výmere 12054 m2
1/812
– č. parcely: 418 – Lesný pozemok o výmere 48970 m2
1/812
– č. parcely: 443 – Lesný pozemok o výmere 2863 m2
1/812
– č. parcely: 444 – Lesný pozemok o výmere 105221 m2
1/812
– č. parcely: 449 – Lesný pozemok o výmere 86679 m2
1/812
– č. parcely: 450 – Lesný pozemok o výmere 50567 m2
1/812
– č. parcely: 831 – Lesný pozemok o výmere 161033 m2
1/812
– č. parcely: 1133/1 – Lesný pozemok o výmere 8340 m2 1/812
– č. parcely: 1133/2 – Lesný pozemok o výmere 7156 m2 1/812
– č. parcely: 1167 – Lesný pozemok o výmere 4272 m2
1/812
– č. parcely: 1218 – Lesný pozemok o výmere 94963 m2
1/812
– č. parcely: 1234/1 – Lesný pozemok o výmere 16346 m2 1/812
– č. parcely: 1284 – Lesný pozemok o výmere 3846 m2
1/812
– č. parcely: 1308/1 – Lesný pozemok o výmere 106855 m2 1/812
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V Košiciach dňa 25.10.2019
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K095363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leščinský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 907 / 25, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/67/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/67/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/67/2019 zo dňa 22.02.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 42/2019 dňa 28.02.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Leščinský, nar. 23.10.1988,
bytom: Benadova 907/25, 040 22 Košice, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu
S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 01.03.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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.
V zmysle ustanovenia § 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. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Martin Leščinský, nar.
23.10.1988, bytom: Benadova 907/25, 040 22 Košice z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca
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K095364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 178, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Renáta Tokárová, nar.: 28.08.1972, bytom: Žbince 178, 072 16 Žbince
oznamuje
Vyhlásenie 1.kola verejného ponukového konania
Na odpredaj nehnuteľného majetku úpadcu, zapísaného do súpisu oddelenej podstaty, zverejneného
v Obchodnom vestníku č.191/2019 zo dňa 3.10.2019, jeho súpisových zložiek č.1 a č.2 spoločne a to:
p. č.

Parc. č.

Druh pozemku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

238
284/1
284/2
284/3
284/4
284/5

Zastavaná
záhrada
Zastavaná
záhrada
Zastavaná
Zastavaná

plocha a nádvorie
plocha a nádvorie
plocha a nádvorie
plocha a nádvorie

Výmera
v m2
373
492
409
193
378
225

č.LV

Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

152
152
152
152
152
152

Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trhovište

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

Zapísaných na Okresnom úrade Michalovce , odbor katastrálny, okres: Michalovce, obec: Trhovište, katastrálne
územie: Trhovište ( súpisová zložka majetku č.1)

p. č
1.

par. č.
2284/5

Súpisné číslo
414

popis stavby
Rodinný dom s prístavbou

Č. LV
152

Kat. územie
Trhovište

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Zapísaný na Okresnom úrade Michalovce , odbor katastrálny, okres: Michalovce, obec: Trhovište, katastrálne
územie: Trhovište ( súpisová zložka majetku č.2)
Súpisová hodnota súborov č.1 a č.2 nehnuteľného majetku : 4 900,- Eur

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA:
1. Záujemcovia zašlú svoje ponuky alebo ich osobne doručia na adresu: JUDr. Juraj Gavalčin,
Platanová 5, 040 01 Košice.
2. Obálku so svojou ponukou označia nasledovne: „KONKURZ – neotvárať“, sp. zn.: 30OdK/275/2019
3. Obálka musí obsahovať :
-

meno, priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,

-

označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením v súpise majetku ako
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i údajmi, uvedenými v tomto vyhlásení,
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny,
aktuálny výpis z Obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu ( originál alebo úradne
overená kópia , nie staršia ako 1 mesiac), u fyzickej osoby fotokópie OP alebo cestovného pasu,
doklad preukazujúci zaplatenie celej navrhovanej kúpnej ceny,
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zaplateného preddavku.

4. Záujemca o kúpu majetku je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100%
navrhovanej kúpnej ceny na účet vedený v ČSOB, a. s., pobočka Košice,
IBAN : SK49 7500 0000 0040 1913 6934.
Preddavok na kúpnu cenu musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 20 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
5. Víťazom verejného ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil podmienky verejného
ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca zároveň vyhodnotí ponukové kolo a uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
Bližšie podmienky ponukového konania (prípadná možnosť termínu obhliadky nehnuteľnosti) sú k dispozícii
v kancelárii správcu, so sídlom: Platanová 5, 040 01 Košice, kontak : +421 915 893 009
e-mail: gavalcin.office@gmail.com
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K095365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jaroša 779 / 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/84/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/84/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
LM recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942 správca úpadcu Ján Tóth, nar.:
05.03.1978, bytom: Kpt. Jaroša 779/1, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, sp.zn.: 9OdK/84/2019
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku zapísaného vo všeobecnej
podstate úpadcu (OV č. 201/2019 zo dňa 17.10.2019):
Hnuteľná vec: motorové vozidlo Renault Twingo, EČ: KE328EO, popis: trojdverový hatchback, farba: červená,
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VIN: VF1C068A523746848, v premávke od 10.01.2001, podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo
úpadcu, súpisová hodnota: nezistená
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota inej majetkovej hodnoty je nezistená. V prvom kole je záujemca povinný ponúknuť
kúpnu cenu vo výške minimálne 100,00 €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 9OdK/84/2019“ v lehote 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu 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. 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.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK38
8330 0000 0023 0161 2499, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca predloží víťaznú ponuku zabezpečenému veriteľovi na schválenie v lehote 5 dní od vyhodnotenia
kola. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa schválenia
víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške
kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
Za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K095366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jaroša 779 / 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/84/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/84/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
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LM recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942 správca úpadcu Ján Tóth, nar.:
05.03.1978, bytom: Kpt. Jaroša 779/1, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, sp.zn.: 9OdK/84/2019
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku zapísaného vo všeobecnej
podstate úpadcu (OV č. 205/2019 zo dňa 23.10.2019):
Iná majetková hodnota:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Interjan, s.r.o.,
zapísaná výška vkladu: 100 % - 5.000 €
Sídlo spoločnosti: Rampová 4, 040 01 Košice
Zápis v OR SR: OS Košice I., odd.: Sro, vložka č. 34511/V
IČO: 47 562 846
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 5.000 €

Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota inej majetkovej hodnoty je 5.000 €. V prvom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu
cenu vo výške minimálne 150,00 €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 9OdK/84/2019“ v lehote 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu 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. 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.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK38
8330 0000 0023 0161 2499, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca predloží víťaznú ponuku zabezpečenému veriteľovi na schválenie v lehote 5 dní od vyhodnotenia
kola. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa schválenia
víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške
kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
Za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K095367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 6 / 9, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1989
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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Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/304/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/304/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Peter Goroľ, nar.: 30.06.1989, bytom: Mierová 6, 072 22 Strážske
oznamuje účastníkom konkurzného konania č.k.: 31OdK/304/2019, že veriteľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 25.10.2019 súhrnnú prihlášku nezabezpečených
pohľadávok.
Ide
o
nasledujúce
nezabezpečené
iné
pohľadávky:
Prihlásená pohľadávka č. 1: FA 8402530793, istina 120,52 €, celková suma 120,52
€
Prihlásená pohľadávka č. 2: FA 8456115306, istina 614,87 €, celková suma 614,87
€
LM recovery k.s., správca oznamuje, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v zmysle §
28 ods. 3 ZKR.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K095368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hatalov 220, 072 16 Hatalov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/477/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/477/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/477/2019 zo dňa 03. októbra 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 195/2019 zo dňa 09. októbra 2019 pod č. oznámenia K089822, v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Dana Malárová, narodená: 21.01.1977, bytom: Hatalov 220, 072 16 Hatalov,
zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička,
so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, sp. zn.:
26OdK/477/2019 S1178, a to v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do
15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je možné vopred dohodnúť písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel.
čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

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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Košice, dňa 25. októbra 2019

K095369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hatalov 220, 072 16 Hatalov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/477/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/477/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Dana Malárová, narodená: 21.01.1977, bytom: Hatalov 220, 072
16 Hatalov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/477/2019 týmto v súlade s ust. § 32
ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, a to IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v Tatra banke, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive, a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 (§ 32 ods. 19 ZKR) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť: 26OdK/477/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera;
označenie veriteľa, pohľadávka ktorého má byť popretá s uvedením por. č. v zozname pohľadávok.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 25. októbra 2019

K095370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hatalov 220, 072 16 Hatalov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/477/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/477/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/477/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/477/2019 zo
dňa 03. októbra 2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2019 zo dňa 09. októbra 2019 pod
podaním č. K089822, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Dana Malárová, narodená: 21.01.1977, bytom:
Hatalov 220, 072 16 Hatalov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1,
066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu
podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of May 20th 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Košice I, dated
October 03th 2019, file No. 26OdK/477/2019, published in Commercial Gazette no. 195/2019 on October 09th
2019, the Court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Dana Malárová, born: 21.01.1977,
residing: Hatalov 220, 072 16 Hatalov, Slovak republic, (hereinafter as the “Debtor”) and appointed the trustee
Ing. Imrich Krupička S1178 with the registered Office Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 10. októbra 2019 a zároveň bol týmto
dňom vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Košice I came into force on October 10th 2019. The bankruptcy was declared as
of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Imrich Krupička, Mlynská 27, 040 01
Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 26OdK/477/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.
Creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Imrich Krupička, registered Office Mlynská
27, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 26OdK/477/2019. Applications that will not
be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be
not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfilment of certain condition or creditors, who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfil the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.

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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Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgement of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
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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Application must not be corrected or amended.

Ing. Imrich Krupička, správca, Košice dňa 25. októbra 2019
Ing. Imrich Krupička, trustee, Košice, at October 25th 2019

K095371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekárovicsová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Slemence 76, 076 77 Veľké Slemence
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrová 27, 040 01 Košicd
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/495/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/495/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Číslo
súpisovej
zložky 1.
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Príspevok zamestnanca v doplnkovom dôchodkovom fonde AXA d.d.s., a.s.na základe zmluvy číslo
400092432 zo dňa 01.12.2005
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu §67 ods. 1 písm. a)
majetku:
Deň zápisu do súpisu majetku: 23.10.2019
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku:
Deň vylúčenia zo súpisu
majetku:
Súpisová hodnota majetku:
3,85,-EUR
Poznámka o spornosti:

Číslo
súpisovej
zložky 2.
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Príspevok zamestnanca v doplnkovom dôchodkovom fonde AXA d.d.s., a.s.na základe zmluvy číslo
300919429 zo dňa 18.08.2015
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu §67 ods. 1 písm. a)
majetku:
Deň zápisu do súpisu majetku: 23.10.2019
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku:
Deň vylúčenia zo súpisu
majetku:
Súpisová hodnota majetku:
50,79,-EUR
Poznámka o spornosti:

V Košiciach dňa 24.10.2019

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
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správca

K095372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltésová Naďa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/432/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/432/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/432/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Naďa Šoltésová, nar. 02.07.1990, trvale bytom Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K095373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

s. p.
Popis
č.
Pozemok, parcelé číslo 1007/3 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 382 m2, vedený na LV č. 656, okres
1
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1007/5 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 71 m2, vedený na LV č. 656, okres
2
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1009/1 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 1678 m2, vedený na LV č. 656, okres
3
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 296/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2125 m2, vedený na LV č. 734, okres
4
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 328 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6775 m2, vedený na LV č. 734, okres
5
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 383 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5608 m2, vedený na LV č. 734, okres
6
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 436 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2645 m2, vedený na LV č. 734, okres
7
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 437 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1701 m2, vedený na LV č. 734, okres
8
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 467 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2897 m2, vedený na LV č. 734, okres
9
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110

výmera
podiel
(m)
382

1/3465

71

1/3465

1678

1/3465

2125

1/110

6775

1/110

5608

1/110

2645

1/110

1701

1/110

2897

1/110
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Pozemok, parcelé číslo 488/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 4597 m2, vedený na LV č. 734, okres
4597
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 592 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 42 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská
42
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 630 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1365 m2, vedený na LV č. 734, okres
1365
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 675 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3080 m2, vedený na LV č. 734, okres
3080
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 676 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 386 m2, vedený na LV č. 734, okres
386
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 797/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1275 m2, vedený na LV č. 734,
1275
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 798 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 485 m2, vedený na LV č. 734, okres
485
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 811/1 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 448 m2, vedený na LV č. 734,
448
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 811/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1630 m2, vedený na LV č. 734,
1630
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 812 registra "E", druh orná pôda, výmera 438 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
438
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 868/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1237 m2, vedený na LV č. 734,
1237
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 956 registra "E", druh orná pôda, výmera 2312 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
2312
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 993 registra "E", druh orná pôda, výmera 4946 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
4946
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 90524/3 registra "E", druh orná pôda, výmera 916 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská
916
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 90630 registra "E", druh orná pôda, výmera 181 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
181
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 845/2 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 1931 m2, vedený na LV č. 807, okres
1931
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1066 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 158767 m2, vedený na LV č. 850, okres
158767
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1069/28 registra "E", druh ostatná plocha, výmera 1361 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
1361
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1109/1 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 1448 m2, vedený na LV č. 868, okres
1448
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1109/2 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 2158 m2, vedený na LV č. 868, okres
2158
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/1 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 6447 m2, vedený na LV č. 868, okres
6447
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/2 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 62 m2, vedený na LV č. 868,
62
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/3 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5584 m2, vedený na LV č. 868,
5584
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/4 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 975 m2, vedený na LV č. 868,
975
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/31 registra "E", druh orná pôda, výmera 443 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
443
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/32 registra "E", druh orná pôda, výmera 1598 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
1598
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/33 registra "E", druh orná pôda, výmera 88 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská Nová
88
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/41 registra "E", druh orná pôda, výmera 67 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská Nová
67
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1071/5 registra "E", druh orná pôda, výmera 5648 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
5648
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1075/4 registra "E", druh orná pôda, výmera 5849 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
5849
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1146/16 registra "E", druh orná pôda, výmera 3259 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
3259
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1307 registra "E", druh orná pôda, výmera 6221 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská Nová
6221
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1426 registra "E", druh orná pôda, výmera 9316 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská Nová
9316
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1072/18 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 2605 m2, vedený na LV č. 900, okres
2605
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1073/30 registra "E", druh orna pôda, výmera 3812 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská
3812
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Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1075/3 registra "E", druh orna pôda, výmera 5722 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1469 registra "E", druh orna pôda, výmera 4306 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1078/7 registra "E", druh orna pôda, výmera 1077 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1104/17 registra "E", druh orna pôda, výmera 1948 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1397 registra "E", druh orna pôda, výmera 5245 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1352 registra "E", druh orna pôda, výmera 6989 m2, vedený na LV č. 1004, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1276 registra "E", druh orna pôda, výmera 5953 m2, vedený na LV č. 1107, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110

3812

1/110

5722

1/110

4306

1/110

1077

1/110

1948

1/110

5245

1/110

6989

1/110

5953

1/110

Súpisová hodnota súboru majetku: 500,00 €.
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - Konkurzu podlieha majetok, ktorý
patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

V Košiciach, dňa 26.10.2019

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K095374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/372/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/372/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/372/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Dáša Balogová, nar. 20.09.1980, trvale bytom Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce zapísal
do súpisu všeobecnej podstaty majetok Osobné motorové vozidlo EČ: SO019AZ, Peugeot 206, VIN:
VF32AHFZE40759794.
Správca vyhlásil tri kola verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do všeobecnej podstaty
dlžníka. Žiaden záujemca neprejavil o predmetný majetok záujem.
Na zákalde uvedeného, v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka majetok
zapísaný do tohto súpisu dňa 07.09.2019.

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
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K095375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/372/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/372/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/372/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Dáša Balogová, nar. 20.09.1980, trvale bytom Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce podľa ust.
§ 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K095376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žecová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
na odpredaj súpisovej zložky majetku č.34 v konkurznom konaní

JUDr. Michael Medviď - správca
so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:
0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jana Žecová, nar. 21.03.1967, rodné číslo: 675321/7361, bydlisko: Ukrajinská 174/4, Michalovce
v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/149/2018

vyhodnocujem ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku č. 179/2019 dňa 17.09.2019 na odpredaj
súpisovej zložky majetku č. 34
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 45/360 na parcele registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu pod
parcelným číslom 43, o výmere 3525 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, na LV č. 682, v k.ú. Kristy, Obec:
Kristy, Okres: Sobrance, Slovensko, spoluvlastnícky podiel ohodnotený znaleckým posudkom č. 34/2019 z dňa
15.07.2019 vyhotoveným znalcom: B C S R Experts sro, Banská Bystrica na sumu 2330,- Eur.
Súpisová hodnota 2.330,- Eur
Zapísaný do súpisu dňa 12.09.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

takto:

O ponukovom konaní boli zvlášť informovaný všetci podieloví spoluvlastníci z dotknutého LV. V lehote na
predkladanie ponúk však bola doručená správcovi ponuka jedného záujemcu AGROQINTA sro vo výške 265,Eur.

Výhercom ponukového konania sa stal AGROQINTA sro.

Košice, dňa 1.10.2019

JUDr. Michael Medviď - správca

K095377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žecová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem zámer zostaviť rozvrh, nakoľko konkurzná podstata bola
speňažená a spory, ktorými môže byť dotknutý rozvrh nie sú.

Košice, dňa 27.10.2019

Správca JUDr. Michael Medviď
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K095378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kavečanská Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 2485/39 2485/39, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K095379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jusko Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 3469/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/253/2019 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/253/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K095380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruschová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1304/9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/207/2019 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Simko, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci týmto vyhlasuje III. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 160/2019 zo dňa 20.08.2019, a to súpisová zložka č. 2.
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Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená vlastným odhadom správcu.
II. Podmienky verejného ponukového konania
Predaj vyššie uvedeného majetku sa 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. Ing. Ján
Simko, správca prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: simko.spravca@gmail.com.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie do 10
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy. 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 kancelárie správcu.
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.,
IBAN: SK21 1100 0000 0029 1185 9034, v poznámke uviesť: Záloha – Meno a priezvisko dlžníka.
IV. Vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca otváranie obálok so záväznými ponukami.
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, pričom víťaznou
ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že v ponukovom konaní 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.
Správca poučuje prípadných záujemcov na ustanovenie § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takéto veci prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ich prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
Ing. Ján Simko, správca

K095381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/389/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/389/2019
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
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Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K095382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 213 / 108, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/454/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/454/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: vladobesler@gmail.com, alebo telefonicky
na mob. čísle: 0905 666 541.

K095383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 213 / 108, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/454/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/454/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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K095384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 310 / 93, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/71/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/71/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Stanislav Berko, narodený: 26.02.1983, bytom: Tatranská
93/310, 053 11 Smižany, po tom, čo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, podľa
ust. § 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 končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 95, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu Peter Tóth, nar. 16.08.1988, bytom Ruskov 95, 044 19
Ruskov, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Mlynská 27, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 – 15.30. hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na
tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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K095386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 95, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/26/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Peter Tóth, nar.
16.08.1988, bytom Ruskov 95, 044 19 Ruskov (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 31K/26/2019 zo dňa 21.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a JUDr. Oľga
Kmeťová, CSc., so sídlom správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 11 Košice, bola ustanovená do funkcie
správcu podstaty úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 207/2019 z
25.10.2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no.
31K/26/2019, dated on October 21, 2019, bankruptcy procedure was declared on the Debtors assets: Peter Tóth,
date of birth 16.08.1988, domiciled in: Ruskov 95, 044 19 Ruskov and JUDr. Oľga Kmeťová, with its seat of office
at Mlynská 27, 040 01 Košice, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazelte of Slovak republic no. OV 207/2019 dated on October 25, 2019.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 26.10.2019.
Of bankruptcy was declared bankrupt on October 26, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Kmeťová,
so sídlom správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovenská republika k sp. zn. 31
K/26/2019.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtors assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Oľga Kmeťová,
Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný
súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the proc. no. 31K 26/2019.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankruptldebtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtors assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
credltor's lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohl'adávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the
court do not have the duty to notity the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement
of claim.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
JUDr. Oľga Kmeťová, bankruptcy trustee

K095387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: ABO MILL s.r.o., v konkurze, Simai út 6, 4401
Nyíregyháza, Maďarsko, IČO: 00 617 547, sp. zn.: 26K/54/2012 na účely spoločného speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu (s výnimkou zabezpečenej pohľadávky voči dlžníkovi SEXTETO s.r.o. v
konkurze, IČO: 36 462 012, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina vo výške 229.009,67 € uvedenej v súpise
pod poradovým číslom 70 a pohľadávky z účtu uvedenej v súpise pod poradovým číslom 71 (jedná sa
o finančné prostriedky na účte úpadcu), a oddelených podstát zabezpečených veriteľov: HDG Tranzakció
Gabonakereskedelmi Kft. a Slovenská konsolidačná, a.s., ako celku, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania.
Speňažovaný majetok:

Por.
č.

1.

2.

3.

4.

Popis: nehnuteľnosti – pozemky
Štát;
Druh
Okres;
Č. LV
pozemku
Obec;
Kat. ú.
SR;
Košice IV;
orná pôda
2037 KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
orná pôda
2037 KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
orná pôda
2037 KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
orná pôda
2037 KOŠICE
–

Parcelné
číslo;
KN register

Výmera

Vlastníctvo
Spoluvlast. podiel

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

alebo Dôvod
zápisu

8064/502;
NAD
KN E

3747

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8064/503;
KN E

3027

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8139/502;
KN E

253

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8143/502;
KN E

1581

1/1

§ 67
ods. 1
písm.

a)

a)

a)

a)

30.05.2013 167.940,54

30.05.2013 135.670,14

30.05.2013 11.339,46

30.05.2013 70.860,42
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5.

orná pôda

2037

6.

ostatné
plochy

2037

7.

orná pôda

4568

8.

orná pôda

4569

9.

ostatné
plochy

4576

10.

orná pôda

4578

11.

orná pôda

4585

12.

orná pôda

4585

13.

orná pôda

4585

14.

orná pôda

4586

15.

16.

orná pôda

orná pôda

4586

4586

JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE
–
JAZEROM;
Jazero

Konkurzy a reštrukturalizácie
KN E

Deň vydania: 30.10.2019
písm.
ZKR

NAD

8152/502;
KN E

1182

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8161/502;
KN E

339

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8063/502;
KN E

1204

3/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8063/504;
KN E

3718

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/385; KN
196
C

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8136/502;
KN E

226

3/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8154/502;
KN E

816

2/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8155/502;
KN E

610

2/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8162/502;
KN E

8171

2/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/378;
KN C

239

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

8157/502;
NAD
KN E

8158/502;
NAD
KN E

Popis: nehnuteľnosti – pozemky
Štát;
Por.
Okres;
č.
Druh pozemku
Č. LV
Obec;
Kat. ú.
SR;
Košice IV;
17. orná pôda
13983 KOŠICE –

2080

2275

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

30.05.2013 52.977,24

30.05.2013 15.193,98

30.05.2013 40.472,46

30.05.2013 83.320,38

30.05.2013 8.784,72

30.05.2013 7.596,99

30.05.2013 18.286,56

30.05.2013 13.670,10

30.05.2013 183.112,11

30.05.2013 5.355,99

30.05.2013 46.612,80

30.05.2013 50.982,75

Parcelné
Vlastníctvo
alebo Dôvod
číslo;
Výmera
Spoluvlast. podiel
zápisu
KN register

NAD

1530/349;
KN C

206

1/2

§ 67
ods. 1
písm.

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

a)

30.05.2013 4.615,43
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18.

19 .

JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
zastavané plochy a
13983 KOŠICE –
nádvoria
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
zastavané plochy a
14072 KOŠICE –
nádvoria
JAZEROM;
Jazero

Konkurzy a reštrukturalizácie
KN C

Deň vydania: 30.10.2019
písm.
ZKR

NAD

1530/359;
KN C

1373

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/328;
KN C

39

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Popis: nehnuteľnosti – stavby
Štát;
Por.
Okres;
č.
Popis stavby
Č. LV
Obec;
Kat. ú.
SR;
Košice IV;
vstupná
budova
s
20.
2037 KOŠICE –
vrátnicou
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
21. administratívna budova 2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
22. jedáleň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
23. sociálna budova
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
24. dielne
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
25. garáže
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
budova spotrebiteľského
26.
2037 KOŠICE –
balenia
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
27. múčne silo
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
28. mlyn a čistiareň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
29. vagónová expedícia
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
30. hala remíza
2037 KOŠICE –

Parcelné
Súpisné
číslo;
číslo
KN register

1530/2;
NAD
KN C

1530/13;
NAD
KN C

1530/13;
NAD
KN C

1530/13;
NAD
KN C

1530/70;
NAD
KN C

1530/69;
NAD
KN C

1530/66;
NAD
KN C

Ulica
a orientačné
číslo

Dôvod
zápisu

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

2367

2367

2367

2367

2367

2367

NAD

1530/2;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/2;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/78;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1545/11;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.

a)

a)

a)

30.05.2013 30.768,93

30.05.2013 873,99

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

30.05.2013 33.848,09

30.05.2013 436.198,23

30.05.2013 54.954,87

30.05.2013 122.209,81

30.05.2013 128.335,88

30.05.2013 111.116,27

30.05.2013 820.234,78

30.05.2013 343.043,91

30.05.2013 2.004.549,83

30.05.2013 52.995,38

30.05.2013 20.397,91
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31.

sklad olejov

2037

32.

vodáreň

2037

33.

čerpacia
úžitkovej vody

34.

prestrešenie
vstupom do areálu

35.

sklad č. 1

-

36.

sklad č. 2

-

37.

sklad olejov

-

38.

vodáreň

2037

39.

vodáreň

2037

40.

plot I

-

41.

42.

plot II

stanica

nad

2037

-

-

plot III

-

43.

plot IV

-

44.

mostová váha
č. 1

mostová váha

-
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JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;

KN C

Deň vydania: 30.10.2019
písm.
ZKR

NAD

1530/71;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/72;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/86;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

1530/98;
NAD 1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/87;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

1530/88;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD -

NAD -

NAD -

NAD -

1530/98;
NAD 1530/99;
KN C

-

-

-

-

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

30.05.2013 10.805,09

30.05.2013 8.609,87

30.05.2013 22.212,97

30.05.2013 986,31

30.05.2013 1.197,21

30.05.2013 1596,96

30.05.2013 982,54

30.05.2013 391,31

30.05.2013 205,57

30.05.2013 9.384,80

30.05.2013 755,47

30.05.2013 1.085,89

30.05.2013 2.342,38

30.05.2013 1.063,17

§ 67
ods. 1

1530/98;
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45.

46.

mostová váha
č. 2

-

koľajová váha

-

47.

dopravníkový most

48.

koľajová
spodok

vlečka

49.

koľajová
zvršok

vlečka

50.

-

1

1

kolektor

-

-

-

-

-

Konkurzy a reštrukturalizácie
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero

NAD 1530/99;
KN C

1545/3;
NAD
KN C

1530/78;
NAD
KN C

1545/3;
NAD 1530/78;
KN C

1545/3;
NAD 1530/78;
KN C
1530/13;
1530/73;
NAD
1530/66;
KN C

-

-

-

-

-

-

Napájadlá 6

Deň vydania: 30.10.2019
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

a)

a)

a)

a)

a)

a)

30.05.2013 1.137,91

30.05.2013 2.272,11

30.05.2013 3.109,74

30.05.2013 47.491,36

30.05.2013 172.694,99

30.05.2013 114.401,76

Znalecká hodnota nehnuteľností, ktoré sú súčasťou predmetu predaja, je celkovo 5.479.047,36 €
Popis: hnuteľné veci
Por.
č.

Približný
výroby

Popis

51.

paletizačné
Eraniplu

52.

zariadenie

Steinbach

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

rok Stav
opotrebovanosti Dôvod
hnuteľnej veci
zápisu

2009

nefunkčná

sáčok na múku

nezistený

znehodnotená

53.

fólia do dátumovača CFP 11

nezistený

exspirovaná

54.

kartónové veko

nezistený

znehodnotená

55.

kartónový roh trojvrstvový
(3130 kusov)

nezistený

znehodnotená

56.

kartónová preložka

nezistený

znehodnotená

57.

kartón dvojvrstvový (58 m2)

nezistený

znehodnotená

58.

niť priemyselná (4 kg)

nezistený

znehodnotená

59.

atrament do dátumovača DOD MEK
nezistený
801 (37 l)

exspirovaná

čistiace riedidlo do dátumovača MEK

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00
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60.

čistiace riedidlo do dátumovača MEK
nezistený
100 (10 l)

exspirovaná

61.

riedidlo do dátumovača DOD MEK 802
nezistený
(2 l)

exspirovaná

62.

riedidlo do dátumovača CIJ MK 3901D
nezistený
701 (8 l)

exspirovaná

63.

atrament do dátumovača
3901D 601 (4 l)

nezistený

exspirovaná

64.

doprava múky

2004

nefunkčná

65.

lepidlo Technomelt Italpack Q8183 (100
nezistený
kg)

exspirovaná

66.

príjem obilia z vlečky

nezistený

nefunkčná

67.

zabezpečovacie zariadenie vlečky

nezistený

nefunkčná

68.

telefónna ústredňa Siemens HIPath
2003
3550

CIJ

MK

opotrebovaná, zastaraná

Deň vydania: 30.10.2019
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

Popis: peňažné pohľadávky
Por. č.

69.

Popis

Dôvod zápisu

Deň zápisu

Súpisná hodnota
(EUR)

Peňažné pohľadávky z obchodného styku –
rozpis pohľadávok - Obchodný vestník č. 216/2013, 08.11.2013

§ 67
ods. 1
písm. a) ZKR

05.11.2013

679.542,90

Predmetné súpisové zložky majetku vo všeobecnej podstate majetku a oddelených podstatách majetku
zapísané od položky pod por. č. 1 až po č. 69 sa predávajú ako podstatná časť majetku patriaceho
k podniku ako celok v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
· 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), telefónne číslo, emailovú
adresu;
· musí obsahovať identifikáciu predmetu kúpy – podstatnej časti majetku patriaceho k podniku (teda všetok
majetok ako celok konkretizovaný v tomto oznámení, postačuje vyjadrenie vôle o záujme kúpy celého
majetku zverejneného v tomto oznámení);
· musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
· minimálna ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 50% znaleckej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú
súčasťou predmetu predaja (znalecká hodnota nehnuteľností, ktoré sú súčasťou predmetu predaja je
celkovo 5.479.047,36 €). Minimálna ponúkaná kúpna cena musí byť vo výške 2.739.523,68 €.
· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – Konkurz
ABO MILL, s.r.o. v konkurze – kúpa časti podniku – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 02.12.2019. Včas
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·
·
·
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia
a poradovým číslom;
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie kaucie vo výške najmenej 10 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu;
musí obsahovať doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na doplatenie zostatku ponúknutej
kúpnej ceny;
musí obsahovať dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom v zmysle predlohy zverejnenej na
konci tohto oznámenia.
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk
zložiť v prospech účtu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, č. účtu: 3125697554/0200, IBAN: SK88
0200 0000 0031 2569 7554 kauciu vo výške najmenej 10 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle
písomnej cenovej ponuky. Záujemcovia sú povinní uviesť pri skladaní kaucie v prospech účtu
správcu v časti „Informácia pre príjemcu“ nasledovný text: „26K/54/2012 – kúpa časti majetku
podniku“. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie časti podniku musí byť aj doklad, ktorým
záujemcovia preukážu zaplatenie kaucie, vrátane jej riadnej identifikácie prostredníctvom vyplnenej
Informácie pre príjemcu. Táto kaucia bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní
vrátená. V prípade porušenia povinnosti doplatiť kúpnu cenu a uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu zo
strany úspešného záujemcu, bude táto kaucia započítaná na dojednanú zmluvnú pokutu (tzv. prepadná
kaucia). Neoddeliteľnou súčasťou každej ponuky záujemcu je aj podpísaná dohoda o zmluvnej
pokute, ktorej znenie sa nachádza na konci tohto oznámenia.
Na písomné cenové ponuky podané po lehote na podanie písomnej cenovej ponuky a na písomné
cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v zmysle bodu 2 tohto pokynu sa nebude prihliadať.
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.
Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný
majetok úpadcu tvoriaceho časť podniku ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pri dodržaní podmienok
ponukového konania. Správca, zabezpečení veritelia, resp. je veriteľský výbor sú oprávnení ponuku
odmietnuť.
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť so správcom zmluvu o predaji podstatnej časti majetku patriaceho
k podniku do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi o úspešnosti jeho ponuky,
pričom v rovnakej lehote musí byť doplatená ponúkaná kúpna cena.
Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadok po predchádzajúcej dohode so správcom.
Záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať a ani vziať späť.
Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie časti podniku úpadcu sa uskutoční v kancelárii
správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného zástupcu, dňa
03.12.2019 o 10.00 hodine.
Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v lehote do 5 pracovných dní od otvárania obálok s
ponukami.
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.
Ponuka záujemcu s najvyššou kúpnou cenou podlieha schváleniu veriteľským výborom a zabezpečenými
veriteľmi oddelených podstát.

Predloha dohody o zmluvnej pokute
Dohoda o zmluvnej pokute
uzavretá podľa § 544 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)
medzi
Účastníkom Dohody v 1. rade:
Obchodné meno:

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

so sídlom:

Žižkova 6, 040 01 Košice
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IČO:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.10.2019

31 261 507

zn. správcu:

S791

(ďalej aj „správca“)
ako správca úpadcu:
Obchodné meno:

ABO MILL s.r.o., v konkurze

so sídlom:

Simai út 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko

IČO:

00 617 547

(ďalej aj „úpadca“)
(ďalej spoločne len „Účastník Dohody v 1. rade“) na jednej strane
a
Účastníkom Dohody v 2. rade:
Meno a priezvisko / Obchodné meno:
trvale bytom / so sídlom:
dátum narodenia / IČO:
rodné číslo (v prípade FO):

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

(ďalej len ,, Účastník Dohody v 2. rade“)
I.
Úvodné ustanovenia
1. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.03.2013, sp. zn.: 26K/54/2012, uverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 04.04.2013 pod č. 65/2013, bol dňom 05.04.2013 vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu ABO MILL s.r.o., Simai út 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko, IČO: 00 617 547.
2. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 04.09.2013, sp. zn.: 26K/54/2012, uverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 16.09.2013 pod č. 178/2013, bol dňom 17.09.2013 ustanovený nový správca
konkurznej podstaty, a to JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca, so sídlom kancelárie Žižkova 6,
040 01 Košice.
3. Správca oznámením súvisiacim so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu uverejneným
v Obchodnom vestníku č. (DOPLNIŤ) dňa (DOPLNIŤ) (ďalej len „oznámenie“) vyhlásil 2. kolo verejného
ponukového konania na odpredaj podstatnej časti majetku patriacej k podniku, a to spoločného
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu (s výnimkou zabezpečenej pohľadávky voči dlžníkovi
SEXTETO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 462 012, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina vo výške
229.009,67 € uvedenej v súpise pod poradovým číslom 70 a pohľadávky z účtu uvedenej v súpise pod
poradovým číslom 71) a oddelených podstát zabezpečených veriteľov: HDG Tranzakció
Gabonakereskedelmi Kft. a Slovenská konsolidačná, a.s., ako celku. Predmetné súpisové zložky majetku
vo všeobecnej podstate majetku a oddelených podstatách majetku sú zapísané od položky pod por. č. 1
až po č. 69.
4. Účastník Dohody v 2. rade ako záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný najneskôr ku dňu skončenia
lehoty na podanie ponúk zložiť v prospech účtu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, č. účtu:
3125697554/0200, IBAN: SK88 0200 0000 0031 2569 7554 kauciu vo výške najmenej 10 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle jeho písomnej cenovej ponuky.
5. Účastník Dohody v 2. rade sa stane úspešným záujemcom o kúpu majetku úpadcu vtedy, ak po
zaplatení kaucie vo výške najmenej 10 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle jeho písomnej cenovej
ponuky a po splnení ostatných podmienok stanovených v oznámení predloží správcovi najvyššiu ponuku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na kúpu podstatnej časti majetku patriacej k podniku, teda všetkých zložiek majetku špecifikovaných
v oznámení.
II.
Predmet Dohody
1. Účastník Dohody v 1. rade a Účastník Dohody v 2. rade sa dohodli, že v prípade, ak sa Účastník Dohody
v 2. rade ako záujemca o kúpu majetku úpadcu stane úspešným záujemcom a poruší svoje povinnosti
smerujúce k úspešnému prevodu speňažovaného majetku špecifikovaného v oznámení a takýto prevod
zmarí (najmä tým, že nedoplatí zvyšok kúpnej ceny a/alebo neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu), kaucia
zložená Účastníkom Dohody v 2. rade správcovi na účet úpadcu sa započíta na zmluvnú pokutu, ktorú je
úspešný záujemca povinný uhradiť správcovi ako sankciu za zmarenie prevodu speňažovaného majetku
špecifikovaného v oznámení. Výška zmluvnej pokuty sa rovná výške zloženej kaucie.
III.
Vyhlásenie Účastníka Dohody v 2. rade
1. Ak sa Účastník Dohody v 2. rade stane úspešným záujemcom, tak pre tento prípad vyhlasuje, že si je
vedomý povinnosti uzavrieť s Účastníkom Dohody v 1. rade zmluvu o prevode speňažovaného majetku
špecifikovaného v oznámení a za týmto účelom podniknúť všetky potrebné kroky smerujúce
k nadobudnutiu vlastníctva k speňažovanému majetku a doplatenia kúpnej ceny.
2. Ak sa Účastník Dohody v 2. rade stane úspešným záujemcom, tak pre tento prípad zároveň vyhlasuje, že
v prípade porušenia povinností uvedených v bode 1 tohto článku súhlasí so započítaním zloženej kaucie
na zmluvnú pokutu podľa tejto Dohody.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami Dohody bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
2. Dohoda sa vyhotovuje v 2 ( dvoch ) rovnopisoch, pričom každá zo strán Dohody obdrží po podpise
Dohody 1 ( jeden ) rovnopis.
3. Strany Dohody vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch strán Dohody zbavenú
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V (DOPLNIŤ), dňa (DOPLNIŤ)

V Košiciach, dňa ............................

........................................

.......................................

Účastník v 1. rade

Účastník v 2. rade

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, 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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